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LIMITOVANÁ SÉRIE EXTREME
JIŽ OD 192 900 Kč

rádio s CD/MP3 a USB
klimatizace
elektricky ovládaná přední okna
mlhové světlomety
kožený volant

RENAULT CLIO JIŽ OD 164 900 Kč

 ZTP.

Ceny platí od 1. 4. do 30. 4. 2011 při financování s Renault Finance. *Záruka 
4 roky nebo 60 000 km (platí ta z podmínek, která nastane dřív) při financování  
s Renault Finance. ** Záruka 5 let nebo 100 000 km (platí ta z podmínek, která nastane  
dřív) při financování s Renault Finance. Clio: spotřeba 3,5–7,6 (l/100 km), emise CO2 
106–135 (g/km); Mégane Generation: spotřeba 4,0–8,8 (l/100 km), emise CO2  
115–155 (g/km). Vyobrazení vozidel je pouze ilustrativní.

DRIVE THE CHANGE

RENAULT FLUENCE JIŽ OD 249 900 Kč

www.renaultcentrum.cz

ESP, klimatizace a rádio s CD/MP3 již v základní výbavě
špičková technologická výbava
zavazadlový prostor 496 l
nejvíce místa pro nohy na zadních sedadlech ve své třídě
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, distribuci zpravodaje 

Klíč na území Prahy 11 má na starost Čes-

ká pošta, s. p. Pokud jste Klíč do 1. dubna 

nedostali do schránek nebo byl pohozen 

na zemi, napište nám prosím na e-mail: 

Szli� a.Jan@cpost.cz a uveďte ulici a číslo 

popisné. Můžete volat i na bezplatnou lin-

ku 800 104 300.
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TÉMA

Rozpočet pro letošní rok je schválený

Celkový objem očekávaných příjmů činí 

527, 9 mil. Kč, tj. o 61, 6 mil. Kč méně 

oproti schválenému rozpočtu na rok 

2010. Celkový objem očekávaných vý-

dajů činí 685,3 mil. Kč, tj. o 23,9 mil. 

Kč méně oproti schválenému rozpoč-

tu na rok 2010. Městská část obdrží 

na rok 2011 dotaci ze státního rozpočtu 

ve výši 53, 7 mil. Kč a z rozpočtu hl. m. 

Prahy ve výši 190,7 mil. Kč. 

• Rekonstrukce mateřských a základ-
ních škol v majetku MČ Praha 11
182 mil. Kč
Jde o největší investiční akce letošního 

roku. Týkají se regenerace MŠ Modle-

tická 1401 (20 mil. Kč), dokončení rege-

nerace ZŠ Pošepného nám. (49 mil. Kč) 

a Campanus (113 mil. Kč). Spolufi nanco-

váno bude v rámci Operačního programu 

Životní prostředí ČR. 

• Příspěvky MŠ a ZŠ
77,6 mil. Kč
Částka je určena na provoz ZŠ a MŠ 

(drobné opravy, energie, dyslektické 

a integrované třídy, plavání, provoz bez-

pečnostních kamer, nájemné, provoz ku-

chyně, stravování atd.).

• Údržba veřejné zeleně
40, 6 mil. Kč 
Tato částka je určena na komplexní údrž-

bu a úklid zeleně na území JM, přede-

vším na sečení travnatých ploch, hrabání 

listí a řezy živých plotů.

• Jedenáctka VS
29 mil. Kč

Finance jsou určeny na dokončení I. eta-

py výstavby s názvem Příprava území, 

která zahrnuje hrubé terénní úpravy, 

staveništní oplocení a inženýrské sítě, 

a dále na přepracování projektové doku-

mentace. MČ Praha 11 požádala o úče-

lovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy 

ve výši 150 mil. Kč. 

• Jihoměstská sociální a.s.
17,5 mil. Kč

Částka je určena na poskytování soci-

álních služeb pro obyvatele MČ, ambu-

lantní pečovatelské a odlehčovací služby, 

ambulantní a pobytovou krizovou po-

moc, rehabilitační a domácí péči. 

• Vybudování kontejnerových stání
10 mil. Kč
Částka bude použita na vybudování cca 

30 nových kontejnerových stání pro 

umístění nádob na tříděný komunální 

odpad v oblasti Jižního města v lokali-

tách Háje a Chodov. 

• Multifunkční hala ZŠ Květnového vít. 
1554
9, 4 mil. Kč 
Částka je určena na dostavbu šaten, 

jejichž kapacita je nedostatečná. Důvo-

dem je pořádání větších sportovních akcí, 

kde bývá početnější účast týmů.

• Údržba komunikací
7, 8 mil. Kč
Finanční prostředky budou použity 

na pravidelné blokové čištění a na běžné 

opravy a údržbu komunikací v majetku 

MČ Praha 11, na zimní údržbu chodníků 

a doplňování Městského informačně ori-

entačního systému.

• Kulturní Jižní Město o.p.s.
6,7 mil. Kč
Městská část podpoří touto částkou 

provoz společnosti Kulturní Jižní Město, 

o.p.s. na rok 2011. 

• Lékařská služba první pomoci
5 mil. Kč
Tato částka putuje na lékařskou službu 

první pomoci pro dospělé a pohotovost-

ní lékárenskou službu, kterou městská 

část provozuje od roku 2010 v Poliklini-

ce Šustova. 

• Rekonstrukce dětských hřišť  
4,3 mil. Kč
Finance budou použity na rekonstrukci 

dětských hřišť, pískovišť a herních prvků.

• Grantový program 
7,5 mil. Kč 
Tato částka posílí organizování kvalitních 

kulturních a společenských zájmových 

aktivit, a to jak dlouhodobých, tak jed-

norázových. 

• Společenské a kulturní akce MČ Pra-
ha 11
1,8 mil. Kč 
Finanční částka je určena na předávání 

čestných občanství a cen MČ Praha 11, 

oceňování občanů, pořady pro seniory 

a další kulturní a společenské akce. 

• Kamery do škol
1,1 mil. Kč
Částka umožní napojení kamer na dohle-

dové centrum na dalších ZŠ a MŠ. Cílem 

je zvýšení bezpečnosti a ochrany ma-

jetku po regeneraci objektů a prevence 

vandalismu. Letos bude umístěn kame-

rový systém na objekt ZŠ Chodov, Květ-

nového vít. 57. 

• Nový mobiliář, vybavení do zeleně 
a opravy herních prvků
3 mil. Kč 
Finance budou použity na likvidaci a po-

stupnou výměnu věkem sešlých herních 

prvků a na oplocení dětských hřišť, která 

prošla regenerací před 8 a více lety, dále 

na opravu herních prvků na dětských 

hřištích.

• Občanské obřady
780 tis. Kč 
Z této položky jsou hrazeny náklady 

na akce „Vítej mezi námi“, zlaté svatby, 

stoleté narozeniny, dárkové balíčky pro 

seniory a jubilanty apod.

Dana Foučková
Kompletní rozpočtové položky budou 
již tradičně umístěné na webu městské 
části.

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 SCHVÁLILO 3. BŘEZNA 

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI SE SCHODKEM VE VÝŠI 157, 4 MIL. KČ, KTE-

RÝ JE VYROVNÁN PŘEBYTKY FINANČNÍCH  PROSTŘEDKŮ VYTVOŘENÝCH 

V MINULÝCH LETECH. 
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Se starostou Daliborem Mlejnským 
na téma – letošní rozpočet

TÉMA

Slovo 

starosty

Moderátorka Kateřina Kašparová se 
starosty ptala mj. na prodeje obecních 
pozemků, na kauzu sledování politiků 
Prahy 11, řeč byla i o bezpečnostní si-
tuaci v ulicích Jižního Města a dalších 
tématech, která naše občany zajímají.

Investice do škol
Zastupitelstvo Prahy 11 schválilo 3. 
března rozpočet na rok 2011 se schod-
kem zhruba 160 milionů korun. Pane 
starosto, za co budete tak utrácet? 
Ten schodek dokrýváme z příjmů z minu-

lých let, tj. z prostředků, které MČ ušet-

řila, respektive získala z privatizace by-

tových domů v 90. letech. Historicky je 

zde úzus, který i my dodržujeme, že tak-

to získané peníze lze investovat opět jen 

do majetku MČ, a to především do škol 

a školek. Dělali jsme to tak v minulosti, 

a bude to tak i letos, takže těch 160 mili-

onů půjde na regeneraci dvou základních 

škol Pošepného nám. a Campanus, což 

je už v běhu od loňska. Dále bude dokon-

čena regenerace mateřské školy Modle-

tická. Kdyby nebylo těchto investic, tak 

je rozpočet vyrovnaný. A naopak, oproti 

roku 2010 je na straně výdajů dokonce 

nižší, zhruba o 26 milionů korun. Letoš-

ní rozpočet je dle mého názoru správně 

nastaven, výdajová část běžných výdajů 

je nižší a šetříme v důsledku ekonomic-

ké krize a nižších příjmů městské části; 

a na stránce kapitálových výdajů inves-

tujeme do školských zařízení.

Bazén bude!
Při letmém pohledu do rozpočtu je ale 
zřejmé, že na tolik slibovaný bazén tam 
nejde skoro nic… přitom má být hotov 
do 2012. Jak to chcete zvládnout? Zna-
mená to, že slib ohledně bazénu nedo-
držíte?!
Rozhodně dodržíme a stihne se to! Po-

stupujeme systematicky a co nejefek-

tivněji. V tuto chvíli probíhá první etapa 

výstavby bazénu, už tam dělníci kopou, 

pokládají se inženýrské sítě a začínají se 

budovat komunikace. Na to máme v roz-

počtu vyčleněno 29 milionů korun. Tato 

první etapa je již vysoutěžená, máme 

uzavřenou smlouvu o dílo se společností 

SKANSKA. Teď během jara budeme mít 

připravenou projektovou dokumentaci, 

respektive podklady pro výběrové řízení 

na dodavatele celé stavby, tj. už všech 

těch budov včetně vnitřních dispozic. Až 

to bude připraveno, vyhlásíme veřejnou 

soutěž, bude to tzv. Velká veřejná zakáz-

ka, bude dokonce vyvěšena i na veřejné 

desce EU v Bruselu v budově Evropské 

Rady. Takže se každý bude moci přihlá-

sit, a to nejen z ČR, ale třeba i z celé Ev-

ropy. Jakmile obdržíme nabídky a soutěž 

uzavřeme, uvidíme, kolik přesně stavba 

bude stát, jakou cenu vysoutěžíme. Pak 

teprve budeme do rozpočtu přesouvat 

fi nanční prostředky na samotnou reali-

zaci stavby. To bude na podzim 2011. 

 Samozřejmě může ovšem nastat 

spousta legislativních změn, to už se 

v minulosti také stalo: v roce 2007 

Správní soud zrušil „Změnu 1000“ územ-

ního plánu hl. m. Prahy, takže na tři čtvr-

tě roku byly v Praze zastaveny veškeré 

projektové dokumentace, protože vlast-

ně neplatil územní plán a nikdo nevěděl, 

podle čeho se má řídit. Pokud něco tako-

vého nastane, to nejsme nikdo schopni 

ovlivnit… Pokud se ale nic podobného 

nepřihodí, harmonogram máme jasný 

a termín 2012 dodržíme.

Na tu samotnou stavbu bude třeba 
velký balík, což se týká rozpočtu 2012, 
kde na to chcete vzít?
Předpokládáme, že celková cena bude 

340 milionů korun, část už byla pro-

investována, zbytek máme na účtech 

městské části a další fi nance budeme 

mít z příjmů 2011 a 2012. Nicméně ce-

lou částku ale budeme defi nitivně znát 

až po skončení veřejné soutěže, tj. letos 

na podzim.

Pokud jde o samotné projednávání roz-
počtu, v médiích se objevilo, že jste zru-
šili diskusi. Pane starosto, vy nerad dis-
kutujete s odpůrci?
Diskusi jsme nezrušili, 

proběhla a trvala přes 

3 hodiny a byla napro-

sto legitimně ukonče-

na na návrh jednoho 

člena zastupitelstva. 

Proces přípravy roz-

počtu byl zahájen už 

loni v červnu. Násled-

ně se několik měsíců 

diskutoval a připravo-

val na úrovni úřadu, 

všech odborů, i veřej-

nost do toho mohla 

zasáhnout, k rozpoč-

tu proběhl i třídenní 

seminář, který byl ur-

čen především pro opozici, která dávala 

návrhy, následně o tom jednala Rada 

MČ, rozpočet byl dle zákona vyvěšen 

na veřejné desce, opět k tomu opozice 

i občané mohli dávat připomínky, poté 

byla veřejná jednání fi nančního výboru 

a komise, kde opět mohli všichni dávat 

připomínky… To fi nální jednání Zastu-

pitelstva už ani nemohlo přinést nové 

informace, proběhla standardní diskuse 

a trvala přes 3 hodiny. Proběhlo to na-

prosto v pořádku. Opozice říká, co říká 

a já se jí nedivím.

Takže mají pravdu…?
Nedivím se jim proto, že pro ně to je ne-

úspěch – jim se nepovedlo rozpočet zne-

govat a zablokovat, aby neprošel a aby 

to třeba otřáslo koalicí.

Zrušená televize Prahy 11
Rozpočet už nepočítá ani s vysíláním 
městské televize Prahy 11. Vy nechcete 
občany informovat o dění na Radnici?
Smlouvu jsme ukončili proto, že byla pro 

Prahu 11 moc drahá. Máme rozhodně 

zájem na tom, aby vysílání TV Prahy 11 

dále pokračovalo, ale chceme vypsat 

výběrové řízení a najít jednak levnější 

nabídku a rovněž věřím, že se dá zajis-

tit i lepší technologie, protože vývoj jde 

v tomto směru rychle kupředu. Určitě se 

vysílání obnoví co nejdříve, jak to bude 

možné.

Tolik úryvek z obsáhlého rozhovoru se 
starostou Prahy 11 Daliborem Mlejn-
ským. Celou nezkrácenou verzi najdete 
ve formě videa na webu Prahy 11. 

red
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KALEIDOSKOP JIŽNÍHO MĚSTA

SLUNÍČKA VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ. V mateřských 

školách probíhaly v minulých týdnech zápisy a také 

Dny otevřených dveří a karnevaly. Dětem je v jiho-

městských školách, kde prožívají část svého dětství, dobře. 

Tváře těhle „sluníček“ z MŠ Anny Drabíkové (škola letos oslaví již 

pětatřicet let své existence) svědčí, že mnohé právě napadá něco 

důležitého. 

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI. Další ročník sportovní akce 

o Pohár starosty (pořádá ji Dům dětí a mládeže Jižní 

Město) už má své vítěze. Jsou jimi úspěšní žáci ze 

Základní školy K Milíčovu. Soutěže se zúčastnilo všech 9 

základních škol a 2 víceletá gymnázia na Jižním Městě. Finančně ji 

podpořila městská část a celkem se zúčastnilo 2822 dětí.

REJ MASEK. Tradiční masopustní průvod se usku-

tečnil v únoru v režii školní družiny ze Základní školy 

Donovalská. Žactvo změněno k nepoznání vyrazilo 

za prvním cílem, kterým byl Domov seniorů v Donoval-

ské ulici. Po řadě vystoupení s pěveckými čísly průvod zamířil 

k mateřské škole v ulici Mírového hnutí. Děti ze školky sledovaly 

hloučky masek za okny (byla přece jenom velká zima) a odvážnější 

z balkónu školy.

POHLED Z KOŇSKÉHO SEDLA. Pohotový čtenář 

nám do redakce poslal fotografi i jízdní jihoměstské 

policie při obhlídce v Milíčovském lese. Ten je jednou 

z lokalit, kterou městští strážníci na koních pravidelně 

kontrolují. 

DEVADESÁTKA. Paní Anna 

Vomastková oslavila na konci 

loňského roku krásné 90. na-

rozeniny. Také redakce Klíče přeje 

do dalších let hodně zdraví a spokojenosti. 

PĚTAŠEDESÁTKA. Na za-

čátku února oslavili manželé 

Jarmila a Oldřich Dvořákovi 65. 

výročí svatby. Přejeme do dalších 

let hodně pohody a optimismu.

DIAMANTOVÁ. Manželé 

Miroslava a Oldřich Pejsovi 

oslavili 13. ledna diamantovou 

svatbu. Gratulujeme a přejeme 

spousty spokojených let.
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ZAJÍMAVOSTI
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Třetí novou ulicí, schválenou Radou 

hl. m. Prahy v lednu letošního roku, je 

Loosova. Vychází z kruhové křižovatky 

s Jurkovičovou proti Stříbrského k jihu, 

lomí se k jihozápadu a vstupuje do kři-

žovatky s ulicí Jurkovičovou. Náleží 

k teprve vznikající výstavbě v Milíčově 

a není zatím přístupná. Adolf Loos, br-

něnský rodák, rakouský architekt a čes-

koslovenský občan působil převážně 

ve Vídni, kde i zemřel. Bojoval proti 

historismu a ozdobnictví v architektu-

ře, je tvůrcem stylu označovaného jako 

antikizující purismus a prostorové kon-

cepce zvané Raumplan, kterými ovlivnil 

moderní architekturu. 

 Praha se pyšní jeho dílem, Müllero-

vou vilou, ale zde a také v Brně, Plzni 

a na jiných místech se nacházejí další 

architektovy realizace. V současné době 

ještě Muzeum hl. m. Prahy prezentuje 

v interiéru Müllerovy vily významný ob-

raz malíře Oskara Kokoschky, zapůjčený 

tam u příležitostí 140. výročí narozenin 

architekta Adolfa Loose (21. 10. 1870). 

Jiří Bartoň 

Nová ulice v Praze 11 – Loosova
Rodící se zástavba 

v Milíčově. 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ 

Správné odpovědi z Klíče 4: 
Chybí věž vysílače, okno 

na vilce, střešní okno 

na domě, bilboard na budo-

vě, bílé auto na parkovišti.

Výherci knihy:
Josef Blábolil

Vlasta Prchalová

Rudolf Rybníček

Tomáš Krkoška

Šárka Juračková 

Na fotografi i dole najdě-

te 5 rozdílů, kterými se liší 

od fotografi e nahoře. Svoje 

postřehy posílejte emailem 

na klic@praha11.cz nebo 

pošlete poštou či zaneste 

na adresu redakce Klíče, Oce-

líkova 672, Praha 11, 149 41 

nejpozději do konce dubna. 

Pět úspěšných a rychlých 

odměníme knihou Praha 11 

obrazem. Dnes budete hle-

dat pět rozdílů na fotografi i 

z úspěšné Balonstory z roku 

2007. 

Vylosovaní výherci si mohou 

knihu vyzvednout po te-

lefonické domluvě (tel.: 

267 902 217) v redakci Klíče. 

Soutěž 
o fotopublikaci 
Prahy 11

Najdi 5 rozdílů

PŘISPĚLI MUZEU
V poslední době přispěli do fondů Muzea MČ Praha 11: Anto-

nín Holub, Mgr. Václav Potoček, Ing. Jaroslav Surý, Ing. Antonín 

Marian Svoboda, CSc., Ing. Jiří a Milada Zajícovi. Děkujeme. 

Úřad městské části Praha 11 se zármutkem 

oznamuje, že ve věku nedožitých 77 let zemřela 

3. března jedna z prvních radních městské části 

v polistopadovém období, paní Jindřiška Kubáčová. 
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INFORMACE ÚMČ

Zápisy ze všech jednání Výboru pro 
územní rozvoj a životní prostředí
najdete na webu městské části 
www.praha11.cz → Radnice → 

ZastupitelstvoMČ → Výbory ZMČ.

• Za skvělý výkon v soutěži Princezna 

a princ české pohádky žáka 3. B Honzí-

ka Průšu ze Základní školy Donovalská. 

Rozhovor s ním a zajímavosti o soutěži 

přineseme v dalším čísle časopisu. 

• Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, 

hasičskou stanici 4 – Chodov za dlou-

hodobou spolupráci při zajišťování 

bezpečnosti na území městské části 

Praha 11. Ocenění převzal od starosty 

Dalibora Mlejnského ředitel odboru pro 

Integrovaný záchranný systém plk. Vít 

Pernica. Ten poděkoval městské části 

za skvělou a dlouhodobou spolupráci 

a poskytnutí věcného daru. Jedná se 

o interaktivní učebnu pro hasičskou sta-

nici 4 – Chodov. red

Březnové zastupitelstvo ocenilo:

Z jednání rady MČ

kých programech konkrétně v Greenway, 

Praha – Vídeň. Také bude pokračovat vý-

stavba Chodovského i Centrálního par-

ku. Výhledově by měl právě v Centrálním 

parku vzniknout prostor pro hry a cvičení 

se psy. A jelikož jsem sama majitelkou 

pejska, velmi bych psí prostor v Centrál-

ním parku uvítala. 

Můžete nám říci o vašich prioritách, 
které byste ráda prosadila v radě a za-
stupitelstvu?
Samozřejmě, že moje priority souvisí 

s resortem, který mám na starost. To 

znamená, že se týkají hlavně oblasti 

životního prostředí, ekologie a volno-

časových aktivit pro děti i pro dospělé. 

Jednou z priorit pro mne je, aby tady 

na Jižním Městě vzniklo městské arbo-

retum. Bude místem vzdělávání i relaxu 

jak pro dospělé, tak i pro děti. Jeho sou-

částí bude naučná stezka, místa pro od-

počinek a samozřejmě otevřená vyhlídka 

do okolí.  red

Slovo 

zástupce 

starosty

DVĚ OTÁZKY PRO ZÁSTUPKYNI STAROSTY 
ING. EVU ŠTAMPACHOVOU

Co nového čeká Prahu 11 v resortu, 
který máte na starost, v následujících 
čtyřech letech?
Ráda bych, aby se i v dalším období po-

kračovalo ve volnočasových aktivitách 

jako jsou: Příměstské jednodenní tábo-

ry, Dny Země, ekologické programy pro 

děti ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, 

oblíbené výlety seniorů, sázení strom-

ků dětmi  z mateřských škol a družin 

a vlastně všech oblíbených akcí, na které 

si tady občané zvykli a které si oblíbili. 

Přála bych si také pokračovat v cyklistic-

Rada MČ Praha 11 dne 14. 2. 2011 
na své 4. schůzi mj.:
JMENOVALA:

 Komisi pro vyhodnocení Soutěže Re-

generace Jižního Města 2011 v tomto 

složení: J. Janeček, předseda Výboru 

pro územní rozvoj, Ing. E. Štampachová, 

zástupce starosty, J. Belaník, zástupce 

starosty, M. Anděl, zastupitel MČ Praha 

11, Ing. arch. P. Bílek, Bílek Associates 

s.r.o. Ing. arch. V. Rothbauerová, Ate-

lier Dům a Město-sdružení architektů, 

Ing. arch. E. Letovská, Architektonický 

ateliér ABV, tajemník: Ing. H. Šurovská, 

odbor územního rozvoje.

SOUHLASILA:

 S Grantovým programem MČ Praha 

11 v oblasti životního prostředí pro 

rok 2011.

SCHVÁLILA:

 Vyhlášení Grantového programu MČ 

Praha 11 pro rok 2011 na podporu 

projektů v oblasti protidrogové politi-

ky MČ Praha 11 a v oblasti sociálních 

a zdravotních služeb poskytovaných 

občanům MČ Praha 11.

 Ukončení smlouvy o poskytování čin-

ností zajišťujících Systém integrované 

sociální intervence na území městské 

části Praha 11, a to dohodou ke dni 

28. 2. 2011.

 Ukončení smlouvy o zajištění televiz-

ního městského informačního kanálu 

a výroby televizního zpravodajského 

týdeníku z Praha 11, dohodou ke dni 

28. 2. 2011.

 Záměr úplatného převodu bytových 

jednotek v  Láskově ul. čp. 1810-1812 

a 1817-1819 v k. ú. Chodov.

Rada MČ Praha 11 dne 2. 3. 2011 
na své 5. schůzi mj.:
SOUHLASILA:

 S návrhem vyhlášky, kterou se mění 

obecně závazná vyhláška č. 55/2000 

Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Sta-

tut hl. m. Prahy.

 Se zvýšením rozpočtu MČ Praha 11 

na rok 2011 o účelové neinvestiční 

dotace v celkové výši 4484,2 tis. Kč 

v rámci programu OPPA.

POVĚŘILA:

 Starostu Dalibora Mlejnského, aby 

schválil: oznámení o veřejné zakázce 

– Rekonstrukce topného systému ZŠ 

Campanus a zakázce – Aktualizace pro-

tikorupčního programu ÚMČ Praha 11.

SCHVÁLILA:

 Ocenění pracovníků školství MČ Pra-

ha 11.

 Text Smlouvy o spoluúčasti investo-

ra při realizaci zklidnění dopravy v klidu 

v rámci výstavby polyfunkčního sou-

boru Jonathan.

Předseda

výboru pro 

územní rozvoj
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MČ PRAHA-ÚJEZD INFORMUJE

Kam s rostlinným 
odpadem?

Úklid Milíčovských kopců a okolí – 17. dubna 

Průhonicemi na kole

INFORMACE O ODVOZU BIOODPADU 
V sobotu 9. dubna 2011 budou na dobu 

3 hodin přistaveny velkoobjemové kon-

tejnery na odvoz bioodpadu. Do při-

stavených kontejnerů mohou občané 

odevzdávat rostlinný odpad ze zahrad, 

především listí, drobné větve, suché 

stonky od kytek, neznečištěnou zeminu, 

případně kuchyňský bioodpad rostlinné-

ho původu (NE živočišné zbytky). 

Odpad je možno přivézt pouze v době, 
kdy bude kontejner přistaven. 
Termín a čas přistavení kontejnerů: 
Kateřinky: křižovatka ulic Štítová x 
Ke Smrčině 9. 4. 9.00 hod. – 12.00 hod.
Újezd: ulice Formanská u Návesního 
rybníku 9. 4. 9.00 hod.  – 12.00 hod.
 Tento projekt je fi nancován z pro-

středků hl. m. Prahy.

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

Ředitelka mateřské školy se představuje
Koncem roku 2010 bylo vyhlášeno výbě-

rové řízení na místo ředitelky nově vzni-

kající mateřské školy v ulici Vodnická v Ka-

teřinkách, městské části Praha Újezd. 

 Od dětství žiji na Jižním Městě 

a k dané městské části mám, dalo by se 

říci, co by kamenem dohodil. Myslím tím 

vzdálenost nejen fyzickou, ale i mentální. 

Zkrátka víc jak 30 let života.

 Začala jsem uvažovat o předčasném 

ukončení mateřské dovolené a zvažova-

la všechna pro a proti, o kterých člověk 

v takových chvílích zpravidla uvažuje.

 Velkým PRO byl fakt vzdálenosti 

od mého bydliště. Čas ušetřený pro ro-

dinu, ale i pro práci. Do „své“ mateřské 

školy na Praze 7 jsem dojížděla přes 

hodinu. V neposlední řadě hrál roli i fakt, 

že vzniká zcela nový projekt, jehož kva-

lita a originalita bude záviset na ředitel-

ce a jejích spolupracovnících. Pozitivně 

vnímám i spolupráci s malou městskou 

částí. Je opravdu příjemné komuniko-

vat s lidmi, kteří mají o projekt upřímný 

zájem, než klepat na anonymní dveře 

úředníka, kterému s vaším příchodem 

přibude práce. Na druhou stranu nebylo 

jednoduché opustit původní mateřskou 

školu, své první dítko, musím říci, že se 

mi jistě zasteskne. 

 Zúčastnila jsem se konkursu a v  

březnu 2011 byla jmenována do funkce 

ředitelky Mateřské školy Vodnická.

 Jistě Vás napadá otázka: Jakou má 

tahle ředitelka vizi, co plánuje pro mé 

dítě, jak bude fungovat nová instituce 

plná dětí v malé městské části… a mno-

ho dalších otázek.

 Pro začátek snad jen, že mám již teď 

radost z nově vznikajícího projektu, kte-

rý bude založen na moderních pedago-

gických směrech, ale zároveň s odkazem 

na kvalitu a tradici předškolní pedagogi-

ky v naší zemi. Jedním z pilířů vzdělávací-

ho programu bude především spoluprá-

ce s rodinou, pozitivní klima, prosociální 

přístup.

 Z Klíče víte, že mateřská škola je 

ve výstavbě a čeká mne ještě mnoho 

práce do 1. školního dne. Mimo jiné 

i brzké založení webových stránek školy, 

kam budou postupně doplňovány nejdů-

ležitější informace.

 Asi nejžhavější otázkou pro zájemce 

o místo v mateřské škole je termín zápi-

su a kritéria pro přijetí dítěte. Zápis se 

předpokládá v měsíci květnu, konkrétní 

termín bude zveřejněn na webových 

stránkách MČ Praha  Újezd  (http://

www.praha-ujezd.cz).

 Těším se nashledanou ve vaší nové 

Mateřské škole Vodnická.

 Mgr. et Bc. Petra Martinovská 
(msvodnická@seznam.cz)

ředitelka MŠ Vodnická

Letošní rok je již pátý v pořadí, kdy sku-

pina dobrovolníků společně s úřadem 

městské části pořádá veřejnou úklido-

vou akci ČISTÉ KOPCE.

 Srdečně zveme všechny, kterým není 

lhostejné prostředí, ve kterém žijeme.

 Úklid je naplánován na neděli 17. 

dubna 2011 od 14,00 hod. do přibližně 

17,00 hod. s místem setkání u prvního 

kopce pod ulicí Proutěná.  

 Na tomto místě budou v daný den 

k dispozici pytle na odpadky a ochranné 

rukavice. Vzhledem k terénu doporučuje-

me obléci se do pracovního oděvu. 

Pavla Pitrmanová, 
kancelář starosty

Obec Průhonice zahajuje výstavbu ně-

kolika nových cyklostezek, propojujících 

centrum obce s Újezdem, Rozkoší, Dob-

řejovicemi nebo Dendrologickou zahra-

dou. Součástí záměru bude instalace 

odpočívek, stojanů na kola, směrové-

ho značení a vydání mapy s termínem 

dokončení v červnu příštího roku. Pro-

jekt Průhonicemi na kole byl podpořen 

z Regionálního operačního programu 

NUTS2 Střední Čechy, prioritní osa 2 

Cestovní ruch, oblast podpory 2.2 Ve-

řejná infrastruktura a služby cestovního 

ruchu. Jedním z partnerů projektu je i MČ 

Praha-Újezd. Více informací najdete na 

www.praha-ujezd.cz/25/cykloturistika.

Ing. Filip Ranoš, 
zástupce starosty
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ŠKOLSTVÍ

Ohlédnutí za zápisy do základních škol 
na Jižním Městě

Mikrotřídy pro žáky s poruchami učení 
v Modré škole

Sportovní a volnočasové akce konané od 1. 4. do 30. 4. 2011
2. 4.

 Mistrovský zápas Chodov – Miško-
vice muži

 Mistrovský zápas Chodov – Klánovi-
ce starší žáci.
Fotbalové hřiště Volkovova 14.00 SŽ, 

16.30 muži. PFS

 Děti v akci – taneční a sportovní 
soutěž
Sportovní hala TJ Chodov JM od 8.00 

hod. DDM Praha 11

 Florbalový turnaj dorostenek Herba-
dent SJM P 11
Sportovní hala Jižní Město od 9.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

 Herbadent SJM P 11 – 1. utkání fi -
nále play-off  
Sportovní hala Jižní Město od 17.30 

hod. Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

3. 4.
 Mistrovský zápas Chodov – Slive-

nec SD

Fotbalové hřiště Volkovova od 16.30 

hod. PFS

 Herbadent SJM P 11 – turnaj doros-
tenek
Sportovní hala Jižní Město od 9.00 hod.

Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.    

 Herbadent SJM P 11 – 2. utkání fi -
nále play-off  
Sportovní hala Jižní Město od 17.00 

hod. Svaz fl orbalu + SJM o.p.s.

Druhá polovina ledna a první únorový 

týden byly v jihoměstských školách 

ve znamení zápisů do prvních tříd (pro 

školní rok 2011/2012). Do devíti škol, 

které spravuje naše městská část, přišlo 

k zápisu celkem 816 dětí. Pokud odečte-

me předškoláky, kteří dostali nebo si za-

žádali o odklad školní docházky, vypadá 

to, že v září usedne poprvé do školních 

lavic na Jižním Městě 678 prvňáčků. Cel-

kem by se tak mělo 1. září otevřít v je-

denácté městské části 27 tříd pro nové 

školáky. V posledních letech se postup-

ně zvyšuje na Jižním Městě počet dětí 

v prvních třídách. 

 V letošním i v loňském roce přišlo 

k zápisům více než osm set dětí. Pro 

srovnání, například v roce 2007 to bylo 

659 dětí, nebo před šesti lety 625 před-

školáků. Silné ročníky plní nejen mateř-

ské školy, ale už se přelévají i do škol 

základních. Jak to vypadlalo v minulých 

letech vidíte na informačním grafu. red

Od loňského září rozšířila Modrá škola 

(ofi ciálně Základní škola a Střední škola, 

Kupeckého 576) svou vzdělávací nabíd-

ku o mikrotřídy pro žáky s poruchami 

učení. V těchto třídách se vyučuje podle 

vzdělávacího programu běžné základní 

školy. Oproti ostatním základním ško-

lám jsou třídy naplňovány pouze do de-

seti žáků na prvním stupni a do dvanácti 

žáků na druhém stupni.  

 Žáky vyučují kvalifi kovaní speciální 

pedagogové, využívá se možnost výuky 

podle individuálního vzdělávacího plánu, 

nadstandardně poskytuje škola zdarma 

logopedickou péči zajišťovanou klinic-

kým logopedem. 

 Zdarma je pro žáky i možnost na-

vštěvovat většinu zájmových kroužků. 

Vyučuje se Angličtina, zvýšený čas je vě-

nován výuce výpočetní techniky. Do mik-

rotříd jsou mimo žáků s poruchami učení 

přijímáni i žáci s poruchami řeči, s poru-

chami soustředění, případně 

s jiným specifi ckým postiže-

ním. Díky poměrně vysoké-

mu zájmu o tento způsob 

vzdělávání jsou mikrotřídy 

otevřeny ve všech ročnících, 

v některých případech jsou 

už zcela zaplněny. Zájemci 

o vzdělávání v mikrotřídách 

mohou po objednání kdyko-

li školu navštívit a seznámit 

se s výukou i prostředím 

školy. Podmínkou pro za-

řazení do mikrotřídy je do-

poručení pedagogicko-psy-

chologické poradny nebo 

jiného školského poradenského zařízení. 

Více na www.modraskola.cz.

Karel Kaprálek, ředitel školy
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Tak vypadá mikrotřída žáků 

třetího ročníku.

FOTO: ARCHIV ŠKOLY
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 Utkání I. ligy mladších dorostenek 
v házené HC Háje – Slavia Praha
Sportovní hala TJ Chodov JM od 10.30 

hod. HC Háje JM

6. 4.
 Přátelské turnaje v šachu, scrabble 

a dámě pro všechny 
Farnost u kostela sv. Františka z Assisi 

Na Sádce 1296/18, Chodov. Akce se 

koná každou středu od 16.30 do 19.00 

hod. Šachový klub Jižní Město 

Kontakt: Miroslav Beneš, tel.: 732 

644 691, e-mail: m.benes@volny.cz

8. 4. – 10. 4.

 Mistrovství ČR ve squashi – 5. ročník
OC Chodov. Squashclub Strahov o.s.

9. 4.
 Běhání v Kunratickém lese – 3. roč-

ník
Sraz 50  m od areálu Hrabákova-Pošep-

ného. Info: www.sportovnijiznimesto.cz. 

SJM o.p.s.

 Mistrovský zápas Chodov B – Čechie 
Smíchov muži B
Fotbalové hřiště Volkovova od 10.30 

hod. PFS

10. 4.
 Mistrovské utkání v házené muži A – 

I. liga Chodov – Bystřice p. H.
Sportovní hala TJ Chodov JM od 13.00 

hod. TJ Chodov JM

 Mistrovské utkání v házené starší 
dorost 2. liga Chodov – Louny 
Sportovní hala TJ Chodov JM od 15.00 

hod. TJ Chodov JM

 Mistrovské utkání v házené muži B 2 
liga Chodov – VŠ Plzeň
Sportovní hala TJ Chodov JM od 17.00 

hod. TJ Chodov JM.

Akce na další polovinu dubna najdete 
na webu Prahy 11  kultura a sport  
sport  přehled sportovních akcí.
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Máš horské kolo? Chceš se na něm pořádně projet? 
A co každý týden?  

Střílejte na vozíčkáře

Cykloturistický oddíl UFO pořádá nábor 

nových členů. Hledáme chlapce a dív-

ky ze 4. až 9. tříd základních škol, kteří 

rádi jezdí na kole a na výlety do přírody. 

Na Jižním Městě působíme již 15 let. 

Scházíme se každou středu od 16.30. 

Když je zima, chodíme sportovat do tě-

locvičny nebo do klubovny, kde hrajeme 

různé hry. Každý měsíc pořádáme jeden 

víkendový výlet, ať už na kole, pěší výlet 

nebo třeba vodácký sjezd řeky. V srpnu 

jezdíme na letní tábor pod stany.

 Více informací o našem oddíle se do-

zvíte na www.oddilufo.estranky.cz. Mů-

žete i zavolat na 602 767 305.

Jiří Kukačka
 (Cykloturistický oddíl UFO)

Za hrůzostrašným názvem se skrývá 

charitativní akce, kterou Česká fl orbalo-

vá unie pomáhá handicapovaným lidem, 

kteří hrají aktivně fl orbal a potřebují 

k tomu speciální vozík.

 Princip je jednoduchý a vyplývá z pod-

staty fl orbalu bohatého na góly. Oddíly, 

které se do akce přihlásily, platí za každý 

vstřelený gól na společný účet 30 korun. 

Dalších třicet korun ke každému gólu při-

dává sázková kancelář Fortuna, hlavní 

sponzor nejvyšších fl orbalových soutěží.

 Největším přispěvatelem je dosud 

družstvo jihoměstských fl orbalistek 

Herbadent Tigers Sportovní Jižní Město, 

kterému se v základní části podařilo na-

střílet téměř dvojnásobný počet branek 

než druhému týmu v pořadí.

 „Cena speciálního fl orbalového vo-

zíku se pohybuje kolem 55 tisíc korun. 

Za 5522 nastřílených branek se dosud 

podařilo vybrat peníze na vozíky pro 

šest hráčů a hráček,“ říká Dominik Dra-

hotínský z České Unie fl orbalu Vozíčkářů. 

Potěšující je, že se na fi nancích podílejí 

oddíly napříč všemi soutěžemi, počínaje 

elévy a veterány konče.

 Společně s nastřílenými góly Herba-

dentu se do charity zapojila i jeho hráč-

ka Denisa Billá, která je 

hlavní postavou video-

klipu propagujícího akci. 

„Dominik Drahotínský 

použil do prvního vi-

deoklipu záběry mého 

nájezdu z Czech Open 

a pak mě požádal, abych 

s ním natočila další klip. 

Vážím si toho a moc mě 

potěšilo, že si vybral 

právě mě,“ říká Billá. Klip 

si můžete prohlédnout 

na www.praha11.cz.

 O tom, že fl orbalis-

té k sobě mají hodně 

blízkou a srdce mají 

na správném místě, svědčí fakt, že se 

do charity zapojili i krajánci hrající ve švý-

carské či fi nské lize.

 Další informace najdete na http://

www.fbh.cz/strilejte/.

Josef Škvor

FOTO: ARCHIV CYKLOKLUBU

FOTO: JOSEF ŠKVOR

Na jaře a na podzim vyrážíme 

na kolech po okolí 

Jižního Města.

Denisa 

Billá při loňském 

zisku mistrovského titulu. 
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Služby
• ÚKLIDOVÉ SLUŽBY – úklid obytných domů 
vč. sněhu, čištění koberců a čalounění, mytí 
oken a výloh. Tel: 720 250 084.

• ÚKLID i přípravné práce před montáží 
oken a malováním, zakrytí, odsunutí nábyt-
ku, drobné opravy a následný úklid dle přání 
na 723 277 777.

• VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE, byt. i nebyt. 
prostory vč. bourání. Zděná byt. jádra, zed-
nické, obkladačské, štuky stěn, malířské aj. 
práce. Malé i větší zakázky za rozumné ceny. 
Praha a okolí, Ž.L. mám. Tel. 739 613 488, 
773 222 045, e-mail: jin60jir@seznam.cz. 

• PLOVOUCÍ PODLAHY, TAPETOVÁNÍ, 
malířské práce, stropní kazety, levně, rych-
le, včetně víkendů. Zaměření zdarma. Tel.: 
603 494 330, E-mail: ivan.lafek@email.cz.

• KOUPELNY – kompletní rekonstrukce uma-
kartové koupelny obkladovými panely ABITI-
BI, elektro, voda, výměna vany za sprchový 
kout. Přijatelné ceny, tel. 739 253 530.   

• PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE: PVC, koberce, 
plovoucí podlahy. Návštěva se vzorky, za-
měření a cenová kalkulace zdarma. Mob.: 
604 623 052 www.blahapodlahy.cz, e-mail: 
blahapodlahy@seznam.cz.

• HÁJEK-ZEDNÍK-ŽIVNOSTNÍK. Provádím 
veškeré zednické, obkladačské, malířské 
a bourací práce s odvozem sutě. Rekonstruk-
ce bytů, kanceláří, domků a sklepních prosto-
rů. Mob. 777 670 326.    

• ELEKTRIKÁŘ V PRAZE 4. Tel.: 602 441 762, 
272 765 431.

• NEVÍTE SI RADY S KUCHYNÍ – vest. skříní, 
nakoupeným nábytkem v krabicích? Pak jsem 
tu pro vás – výroba+montáže+další práce 
v bytech. Mob. 604 873 185.

• MISTR ŠIKULA, Váš hodinový manžel, po-
máhá v řešení problémů s údržbou domác-
nosti. Od vyvrtání díry, přes malování, po po-
ložení dlažby. Po Praze 4 doprava zdarma. 
www.mrsikula.eu, 736 230 403.

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader 
i nebytových prostor. Veškeré zednické prá-
ce - dlažby, obklady, štukování, sádrokartony, 
odvoz suti. Voda, plyn a elektro. Rozumné 
ceny. Tel.: 604 909 799, e-mail: pankubak@
centrum.cz.

• MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ - MALEČEK - 
Kompletní malířské práce, štukování panelů, 
stěhování, zakrývání. Kvalitní práce za ro-
zumné ceny. www.123malovani.cz, Tel: 
603 475 667, e-mail: infomal@volny.cz.

• MALOVÁNÍ – Novotný – tel.: 606 556 547 
– malování, lakování, štukování, fasády, za-
měření zdarma, práce i o víkendu. www.ma-
lovani-novotny.cz, e-mail: malovani.novotny@
seznam.cz.

• OBKLAD, DLAŽBA, zednické a malířské 
práce. Bytová jádra a rekonstrukce bytů. KVA-
LITNĚ. Rakovec 267 913 922, 18.00-21.00, 
608 709 716 přes den, www.rakovec.cz.

• LEVNĚ ODVOZ ODPADU do sběrných 
dvorů – vyklízení – stavební sutě, nábytek, 
elektrospotřebiče atd. Bourání, řezání příček, 
byt. jader (5900 Kč/jádro vč. odvozu). Tel.: 
775 677 928.

• NABÍZÍM malířské lakýrnické práce, štuko-
vání, sádrovou stěrku, imitace dřeva fl ádrová-
ní. Mob: 605 486 708, 736 691 087.

• MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ. Ceny od 14, 
Kč/m2. Růžička Bedřich, tel.: 606 347 759.    

• MALBA MÍSTO TAPET, TRHÁNÍ TAPET, 
štukování, malířské a lakýrnické práce a jiné 
úpravy bytů provede Miroslav Rychlý. Tele-
fon: 222 982 922, 604 517 565.

• MALÍŘSKÉ, LAKÝRNICKÉ PRÁCE + štuko-
vání, stěrkování. Tel. 606 227 390, jsaifrt@
seznam.cz.

• MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, úklid 
levně a kvalitně. Práce i o víkendu. Rozpo-
čet zdarma. Martin Sus, tel.: 603 505 927, 
e-mail: martin.sus@email.cz.

• INSTALATER U CHODOVSKÉ TVRZE – V. 
Škapa, tel. 728 386 419.

• BYTOVÁ JÁDRA, rekonstrukce bytů, veš-
keré zednické a obkladačské práce, malování, 
štukování, plovoucí podlahy. Kvalita a rozum-
ná cena. Tel.: 720 391 187, email: skutchan@
seznam.cz. 

• REKONSTRUKCE BYTŮ, bytových jader, 
nebytových prostor. Obklady, dlažby, malová-
ní, štukování, plovoucí podlahy a další práce... 
Tel.: 739 990 814, 734 404 700.

• VEŠKERÉ ŘEMESLNÉ PRÁCE, opravy, 
výměny, montáže… atd., pomoc pro Váš 
byt i fi rmu, práce od 150 Kč/hod. + do-
prava po JM zdarma. Tel: 777 204 950, 
www.hodinovymanzel.webzdarma.cz.

• STĚHOVÁNÍ-VYKLÍZENÍ specialisté na stě-
hování bytů, čeští pracovníci, SO+NE stejné 
ceny, km po Praze zdarma. Tel.: 723 809 137, 
www.stehovanibytu.cz.

• INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ a zednic-
ké práce. Výměna kuchyňských dřezů a desek. 
Volek, Jižní Město. Tel.: 602 649 359.

• INSTALATÉRSKÉ A ZÁMEČNICKÉ PRÁ-
CE, voda, kanalizace, topení, montáže zám-
ků provádí ještě ve snížené sazbě DPH 
10 % J. Schimana, tel.: 223 000 393, mobil: 
607 550 484.

• INSTALATÉRSKÉ PRÁCE, voda, odpady, 
plyn, topení, výměny zařizovacích předmě-
tů, připojování kuchyní a podobně. Výměny 
rozvodů vody a odpadů, plynu a topení. Tel.: 
603 344 485, email: jirka.vlasak@volny.cz.

• ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedaček a dalšího čalou-
něného nábytku. Pracujeme také o víkendech. 
Tel.: 223 010 365, mob. 737 566 189.

• MYTÍ OKEN (plast. okna v 3+1 - cca 340 Kč), 
čištění koberců a čalounění. Tel: 606 148 453 
nebo 222 955 295 - Fa Šilha.

• WÜSTENROT – otevřená nová kancelář fi -
nančních a pojišťovacích služeb: ul. Jarníkova 
1903, Praha 4 – Chodov, v areálu autoser-
visu HASPA (250 m od „M“ Chodov). Volejte 
na tel. č. 603 519 859.

• OPRAVY PRAČEK A MYČEK: AEG, ARIS-
TON, CROSLEY, ELECTROLUX, INDESIT, 
PHILCO, WHIRLPOOL, ZANUSSI a jiné. 
P. Podlipný, tel.: 603 276 606.

• OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytech i SO+NE. Tel.: 602 719 678, 
261 261 792 v době 7-22 hod. Prodej no-
vých a odvoz starých chladniček.

• SERVIS AUTOMATICKÝCH PRAČEK Whirl-
pool, Ignis a Tatramat. Opravy provádíme 
v bytě zákazníka se zárukou. 30 let praxe. 
Telefon: 272 761 234, 602 366 328.

• REVIZE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ pro by-
tové domy za výhodných cenových pod-
mínek. RNDr. Jan Komín 776 640 363, 
www.revizeplynu.eu.

• ADMIS - LEVNĚ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, VE-
DENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ  EVIDENCE, re-
konstrukce účetnictví. Všechny daně, mzdy, 
DPH, personalistika. Zastupování na úřadech. 
Tel. 604 618 298, 222 364 018.

• KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNIC-
TVÍ, mezd, daní, zastupování na úřadech – 
www.ucetnictvikomplet.cz – pí. Malchrová, 
tel. 603 451 870.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ u metra Opa-
tov. Vymáhání pohledávek, majetkové spory, 
smlouvy a dohody, nemovitosti, byty, roz-
vody a právo rodinné, občanské, obchodní 
a pracovní. JUDr. Břetislav Kunc, Lečkova 
1520, Praha 4, tel. 602 190 800.

• ADVOKÁTKA JUDr. S. Grivalská s kancelá-
ří u metra Háje. Řešení sporů a pohledávek, 
smlouvy a nemovitosti, byt. družstva a SVJ, 
rozvody a právo rodinné, občanské, obchodní 
a pracovní. Tel 603 823 260, www.grivalska.
cz, email: offi  ce@grivalska.cz.

• ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ přímo u me-
tra Chodov – právo občanské, obchodní, 
trestní, rodinné a bytové záležitosti, smlou-
vy apod. – pro občany, fi rmy, družstva. Tel: 
606 125 069, e-mail: causa@cmail.cz, adre-
sa: Šustova 1930 (poliklinika – 3. patro), Pra-
ha 4, Chodov.

• ADVOKÁTKA JUDr. EVA BROWN – právo 
občanské a rodinné, rozvody, smlouvy, byty, 
nemovitosti, úschovy. Tel: 603 835 609, 
www.advocate-brown.eu, e-mail: eva.
brown@volny.cz.

• RELAX OTAVA, Areál VŠ – kolej Otava, 
P-11, www.relaxotava.cz. Masáže –Kovářo-
vá Z. 733 643 678, kosmetika – Branišová 
M. 602 203 432, kosmetika a nehty – Juzová 
H. 604 284 359, pedikúra – Kovaříková M. 
606 564 684. Na tento inzerát sleva 10 %.

• PEDIKÚRA mokrá klasická, lázeňská, ošet-
řeni a masáže, gelové nehty na nohou. Nově 
v ulici Hněvkovského 1376/10, Praha 4 
ve stávajícím kadeřnictví. Objednávky na pe-
dikúru a kadeřnictví na tel. 728 125 823.

• KOSMETICKÉ STUDIO Via Bella – Rena-
ta Tyčová nabízí kompletní kosmetické služ-
by v Lékařském domě v Praze 4 – Šeberov. 
Objednávky na tel.: 602 592 317. Těším se 
na Vás.

B Y T O V Á  J Á D R A
K U C H Y Ň S K É  L I N K Y  z a  r o z u m n o u  c e n u 

ZAJISTÍME VŠE – PRÁCE NA KLÍČ
P r a c u j e m e  r y c h l e ,  s p o l e h l i v ě ,  l ev n ě 

tel.: 602 244 255, 241 730 387       www.bytovejadro.cz
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AZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Přímo od výrobce – certifikováno

Kvalita – nízká cena

mobil: 777 151 205 nebo zdarma 844 158 746
Balkonsystém, s.r.o., www.balkony.cz
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• PSÍ SALON ROZÁRKA – stříhání psů ma-
lých a středních plemen. Leopoldova 1681, 
Praha 4 (za Albertem). Objednávky na tel.: 
608 760 762. psikadernictvi.napady.net.

• KREJČOVSTVÍ – šití dámských oděvů, opra-
vy a úpravy oděvů, Na Babách 161, Praha 
4-Šeberov, tel: 602 838 703.

• DÁMSKÁ KREJČOVÁ – šití na míru, úpra-
vy, opravy. J. Majerová – Chodov, Zakouřilova 
94, tel: 272 929 597.

• MODERNÍ ČISTÍRNA PEŘÍ, která zhoto-
vuje péřové deky a polštáře z naší sypkovi-
ny. 100% bavlna. Zhotovujeme do 24 hod. 
Sami odvezeme a přivezeme ZDARMA. Tel.: 
606 312 174, www.cistirnaperi.cz.

• PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ a poraden-
ská činnost. Projekty ke stav. povolení, ohlá-
šení stavby a k územnímu řízení. Projekty no-
vostaveb, rekonstrukcí domů a bytů, studie. 
Tel. 731 060 583.

• BOJÍTE SE POČÍTAČE? Výuka na Vašem 
PC s trpělivým učitelem. PRODEJ A SERVIS 
PC přímo u zákazníka, instalace sítí, WiFi, 
internetu, tiskáren. Doprava zdarma, m: 
604 806 516 (i SMS), www.daro.cz.

• OPRAVY ELEKTRONIKY – TV, VIDEO, DVD, 
HI-FI věže, podpora digitální TV, LCD monitory 
a počítače. Rozumné ceny. AVC servis – tel.: 
222 361 720 a mobil: 602 390 630.

• SERVIS POČÍTAČŮ na dosah ruky. Zavo-
lejte, ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradí-
me, profesionálně opravíme, dodáme náplně 
do tiskáren, naučíme Vás s počítačem (senioři 
SLEVA), m: 775 677 101 www.improvisio.cz.

Bydlení
• ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ, 
výměn bytů. Dlouhodobá specializace na Již-
ní město, P4 a 10. Certifi kovaný realitní mak-
léř (ARKČR) Ing. Hloušek, Praha 4 – JM, T: 
272 927 497, 607 636 784.

• HLEDÁME KE KOUPI BYT na Jižním Měs-
tě o velikosti 3+kk/L nebo větší. Družstevní 
nebo OV. Nejlépe v blízkosti zeleně, s dobrou 
dostupností. Spěchá. Tel.: 721 606 214.

• KOUPÍM BYT 2+KK (1+KK, 1+1) v Pra-
ze 11 a okolí. Může být i družstevní. Tel.: 
607 686 460.

• KOUPÍM BYT 1+1 až 3+1 v Praze, v osob-
ním či družstevním vlastnictví. Rychlá platba, 
na stavu nezáleží. Za vaše nabídky předem 
děkuji. Tel: 604 150 450.

• HLEDÁME BYT K PRONÁJMU v Pra-
ze a okolí, garsonka – 2+1 dle velikosti 
do 11.000 Kč včetně poplatků. Pro 2 oso-
by, nekuřáci bez zvířat. Zařízení nerozho-
duje. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 806 245, 
605 845 088. 

• SHÁNÍM RYCHLE BYT na Praze 4, do 3 
mil. nejlépe v blízkosti Lesoparku nebo Mi-
líčovského lesa. Platba v hotovosti. Tel.: 
777 211 671. 

• KOUPÍM BYT v Praze za rozumnou cenu, 
výhodou je OV, balkon, blízko MHD. RK ne-
volat! Tel.: 773 453 825 nebo igna1978@
seznam.cz.

• KOUPÍM BYT V PRAZE nebo Středočes-
kém kraji, do 50 km od Prahy. Platba hotově! 
Tel.: 722 509 947.

• KOUPÍM BYT, NEBO ROD. DŮM kdekoliv 
v Praze, i ve špatném stavu, na velikosti, ani 
vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné - 
nájemní, družstevní, LBD, i nečlena družstva, 
služební, podnikový a pod. Nechám čas na vy-
stěhování, uhradím za Vás případné dluhy 
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím 
i právně velmi komplikované případy, podílová 
spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, ža-
lobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. 
dám náhradní byt, či domeček mimo Prahu 
a doplatek a pod. Platím v hotovosti, zálo-
ha možná ihned. TEL: 222 941 032,  nebo 
603 420 013.

• NABÍZÍME PRONÁJEM dvou bytů v Praze 
4, 1+kk za 8500 Kč a 2+kk za 10.000 Kč. Ceny 
včetně všech poplatků a energií. Panelový 
dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 775 615 730 
sl. Symonová.

• VYMĚNÍM RD 5+1 se zahr. ve Zruči n/S 
za 1-2 byty na JM. Tel.: 603 900 338.

• PRO ZAMĚSTNANCE BANK a pojišťo-
ven sháníme k pronájmu byty všech ve-
likostí. Po celé Praze, i nezařízené. Tel: 
603 194 333.

• HLEDÁM PRONÁJEM bytu v Praze s dob-
rou dostupností MHD, preferuji balkon, není 
podmínkou. Nechci RK! Tel.: 773 457 486, 
stačí zaslat SMS.

• NAŠE RK CENTURY21 (V tůních 10, Praha 
2) hledá pro své klienty nemovitosti. Jestliže 
chcete prodat nebo koupit, jsme vám plně 
k dispozici. Tel 733 123 660, email: zdenka.
veselkova@century21.cz.

 

Ostatní
• SHÁNÍME NEBYTOVÝ PROSTOR v Praze 
11 na dlouhodobý pronájem. Nabídněte pro-
sím na tel.: 722 217 706.

• PRODÁVÁTE NEBO PRONAJÍMÁTE ne-
movitost: RYCHLE, BEZ RIZIKA, ZA NEJ-
VYŠŠÍ MOŽNOU CENU. Specializace Praha 
4. Nejúspěšnější makléř měsíce únor RE/
MAX Ability. marketa.votavova@re-max.cz, 
739 500 571.

• PŘENECHÁM PRONÁJEM nebytových 
prostor -manikúra, pedikúra, solárium i s kli-
entelou. Využití i na jiné účely, cena dohodou. 
Praha 4 -Háje, Matúškova 831, areál Blankyt, 
tel. 724 148 864.

• BYTOVÉ DRUŽSTVO V Průčelí 1655 
na J. M. pronajme od 1. 3. 2011 nebytový 
prostor v suterénu domu. Plocha 21,5 m2, 
cena 700 Kč/m2/rok. Kontakt: V. Odcházel, 
602 215 428.

• PRONAJMU ZREK. NEB. PROSTOR (24 
m2) vhodný pro kancelář, v přízemí domu, ul. 
Tatarkova, Pha 4, u metra Háje. Volný od 1. 4. 
2011. Tel: 774 954 403.

• PRONAJMEME PROSTOR na kosmetic-
ký salonek – Hotel Chodov, Mírového hnu-
tí, Praha 11. Informace tel. 272 928 273, 
603 425 966.

• ODMĚNA 5 – 15tis. Kč za tip na maji-
tele nemovitosti, který se chystá prodat. 
Uvítáme dlouhodobou spolupráci. Volejte 
725 090 613.

• UBYTOVÁNÍ zde na Chodově pro návštěv-
níky Prahy a služební cesty, hezky zařízené – 
levně. Tel. 606 907 032, deltatour@cmail.cz.

• PRODÁM LESNÍ CHATU v trampské osadě 
u Tehova u Říčan. Bez proudu. Voda v blízké 
studánce. Na dlouhodobě pronajatém po-
zemku. Cena 150 000 Kč. Tel. 724 826 599 
nebo 737 200 815.

• JŠ One2One – individuální výuka angličtiny 
všech úrovní pokročilosti. Příprava na zkoušky, 
státní maturitu, fi remní kurzy. Učebna na Cho-
dově. Bezplatná konzultace – 603 961 617, 
one2onejs@seznam.cz.

• RYCHLÁ PŮJČKA 5-50 tisíc bez ručitele. 
Rychlé vyřízení. Tel. 732 618 680.

• NEMŮŽETE PLATIT SVOJE DLUHY a bo-
jíte se exekuce? Pak je pro Vás možná nej-
lepším řešením soudní oddlužení, kde stačí 
uhradit 30 % dluhů! Přijďte se poradit do naší 
insolvenční poradny, Ke Kateřinkám 8, Praha 
4, 603 195 336.

• MALUJI PORTRÉTY, též repliky sta-
rých mistrů a ostatní dle přání. Vše ole-
jomalba na plátno. Tel.: 607 815 568, 
e-mail: cermakova.portrety@centrum.cz, 
http://olejomalba.wz.cz.

• POTŘEBUJETE SE VYPOVÍDAT? Nemáte 
komu? Potřebujete vrbu? Pak jsem tu pro 
vás, zavolejte-objednejte a ulevte své hlavě 
(svému myšlení). Mob. 739 153 801.

• ČÍNSKÉ CVIČENÍ tchi-kung – podporuje 
zdraví, uvolňuje od stresu a bolestí, napomá-
há psychické vyrovnanosti. Vhodné pro muže 
i ženy každého věku. Tel. 773 918 218, hele-
na.pichova@gmail.com.

• BEZLEPKOVÝ celiaSHOP – internetový ob-
chod se širokou nabídkou bezlepkových a níz-
kobílkovinových potravin. Ke Skále 182/18, 
P4-Chodov, mob: 733 725 077.

• NOVÉ STUDIO ORIFLAME. Otevírací doba: 
středa 10:00 – 18:00 hod., čtvrtek 17:30 – 
19:30 hod. Kde: Machkova 1643, Praha 4, 
tel. č. 737 970 471. Těšíme se na setkání 
s vámi.

• BAZAR-NÁBYTEK-VYKUPUJEME-prodá-
váme: ledničky, porcelán, obrazy a likvidace 
pozůstalostí. Po–Pá 10–17 hod. Na uni-
versitním statku 1a, P 10-Malešice. Tel.: 
603 865 336, 274 779 716.

• BAZAR ZASTAVÁRNA, servis počítačů. 
Výkup a prodej mobilů, audia, videa, auto-
rádií, drahých kovů, nářadí, sportovních po-
třeb, krátkodobé úvěry oproti zástavě. Tel: 
733 474 017, www.compedo.cz.

www.propostudio.cz 
Vzorkovna: Petýrkova 9/1958, 148 00 Praha 4, tel./fax: 272 913 518, 

GSM: 602 224 745, e-mail: propo.nykl@seznam.cz, nykl@propostudio.cz
Provozní doba: Po–Čt 900–1200 1400–1700, Pá 900–1400

PROPO podlahové studio – Josef NYKL
Provádíme dodávku a montáž včetně odborné úpravy podkladu 
těchto materiálů pro byty i objekty: plovoucí podlahy, vinylové 
podlahy, PVC, koberce, linoleum, vlysy (i renovace), čistící zóny

sy
sté

m O
PTIM

I
Z A S K L Í VÁ N Í  L O D Ž I Í
SLEVA již při dvou objednávkách

Firma Tomáš Hrbek • Smluvní partner firmy OPTIMI

tel.: 272 931 863, 603 501 672
hrbek-tomas@seznam.cz, www.zasklenalodzie.cz

ŽALUZIE /prodej–montáž–opravy/ • SÍTĚ PROTI HMYZU
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Výhled od obláčků

Tenkrát o nás napsali 

Pohled z oblak to zrovna není a spatře-

né také není nebesky ideální. Je to rea-

lita  části Opatova na fotografi i z roku 

1978, reprodukované z dobového ča-

sopisu, porovnávaná s vlastní fotografi i 

z 27. února 2011. Obě zřejmě byly za-

brány ze čtrnáctého podlaží výškového 

obytného domu na kraji ulice Křejpské-

ho, kterému se již po léta říká Obláčko-

vý dům. Již na historickém záběru stojí 

hlavní objekty, tehdy nové, i když třeba 

ne novotou zářící. 

 Chybí ještě lávky pro pěší kolem po-

likliniky a přes Opatovskou ulici a nezdá 

se být dostavěna mateřská škola u ulice 

Bohůňovy. Podle vržených stínů nestojí 

ještě na jižní straně Opatovské ulice, ob-

jekt, v němž je dnes mj. pobočka Měst-

ské knihovny. Prodloužení obchodní pa-

vlače vedle knihovny směrem k východu 

nebylo nikdy realizováno. Hnědá lávka 

tak ztratila část svého opodstatnění. 

Srovnáním a znalostí místa jsou ale zřej-

mé proměny, kterými Jižní Město v čase 

a pílí lidí prochází. Největší vzhledovou 

proměnu nabízí poliklinika.  Jiří Bartoň   

Návrhy na využití katastrů Chodova 

a Hájů pro stavby celopražského význa-

mu, včetně nutně potřebné bytové zá-

stavby, byly diskutovány již v roce 1966. 

Následovalo zahájení prací na některých 

projektech. Jedním byl vodovod pro Pra-

hu. Vodu ze Želivky přivedli zdvojeným 

potrubím na území dnešního Jižního 

Města II. Potrubí prošlo tělesem rodící 

se dálnice do prostoru budoucího Již-

ního Města I a pokračovalo k Hostivaři 

a k vodojemům na vrchu Kozinci či Vartě. 

Předsunuté hlídky bagrů se zakusovaly 

do země i do všeho, co na vytýčené tra-

se nebylo možné minout. Snímek naše-

ho jihoměstského souseda Antonína Ho-

luba, rodáka z Hostivaře, zachycuje jak 

v dnešní Hornoměcholupské ulici zaniká 

stavení jeho dětství. V roce 1971 bylo 

přikročeno k výstavbě Jižního Města I, 

v roce 1976 se do prvních nových bytů, 

třebas ještě na staveništi, stěhovali prv-

ní noví obyvatelé. 

Opustíme výňatky z kronik obcí, které 

roku 1968 vplynuly do městské obce 

jménem Praha. Budeme si připomínat 

ona půlkulatá výročí a události mezi nimi 

s využitím úryvků z dobového tisku. 

Jižní město – sídliště pro 70 000 oby-
vatel Prahy  (1967)
Pro nový obytný celek Jižní Město jsou 

určeny volné plochy u Chodova a Hájů, 

východně od dálnice. Vypracovat pro-

jekty pro urbanistické řešení sídliště asi 

s 20 000 novými byty, výrobními a služ-

bovými areály, soubor veřejných budov 

– rozsáhlým rekreačním zařízením – to 

není maličkost. … Také dopravní spojení 

pro 70 000 obyvatel Jižního Města musí 

po každé stránce vyhovovat. Proto rada 

NVP vypsala soutěž na urbanistické 

řešení výstavby v této nové velké čás-

ti Prahy. V květnu proběhlo hodnocení 

výsledků z druhé fáze soutěže, které 

se zúčastnilo sedm vybraných kolektivů. 

Názory architektů na základní funkční 

členění celého území a na jeho doprav-

ní řešení se celkem 

sjednotily. … Nová 

městská čtvrť má být 

spojena s celoměst-

skou komunikační 

sítí ve dvou křižovat-

kách na dálnici – pod 

Spořilovem a na se-

ver od Šeberova. … 

Návrhy na uspořá-

dání nového obyt-

ného útvaru se však 

od sebe velmi liší. 

Jednoznačné řešení, 

kterého by mohlo být 

použito bez dalších 

úprav, nepřinesl ani 

jeden návrh. Proto také nebyla udělena 

první cena. Dvě stejné druhé ceny získal 

kolektiv ČVUT Praha a kolektiv KPÚ Li-

berec. Řešení obou kolektivů jsou zá-

sadně správná, ale mají ještě několik 

dílčích nedostatků. Porota doporučila 

oběma kolektivům návrhy dořešit nejen 

po urbanistické stránce, ale i z hlediska 

života a organizace společenského vy-

bavení v novém sídlišti. Koncem roku 

1967 bude jeden z těchto soutěžních 

návrhů vybrán jako podklad pro další 

zpracování… 

(Pokračování v příštím čísle.)

Jiří Bartoň 

FOTO: JIŘÍ BARTOŇ

FOTO: ANTONÍN HOLUB

FOTO: ARCHIV

1978

1967

2011
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Zahájení farmářských trhů 
Šťavnaté ovoce, voňavé pečivo, lahůdkové sýry, zelenina a produkty z biofarem, 

samozřejmě pouze od českých farmářů a pěstitelů...

Pondělí 18. dubna od 13 hodin 
začínají letošní jihoměstské farmářské trhy. 
Zahajovací trh bude zaměřen na velikonoční tématiku. 

Nezapomeňte... Pravidelně vždy v pondělí od 13 do 18 hodin před Komunitním 

centrem Matky Terezy na farmáře a jejich lahůdky.

Slovo 

zástupce 

starosty

ROZPOČET 

Letošní projednávání rozpočtu naší měst-

ské části bylo devátým v řadě, kterého 

jsem se osobně zúčastnil, a tak vím, že 

všechny, bez výjimky, měly jedno společ-

né. Po jeho schválení nebyl nikdy nikdo 

absolutně spokojený. Ani nemohl. Obecně 

totiž platí, že jakýkoli podobný rozpočet, 

státním počínaje a obecním konče, nemů-

že splnit všechna přání, která během jeho 

sestavování „leží na stole“. V přípravné 

fázi proto dochází ke složitému a citli-

vému procesu defi nování a sestavování 

pořadí priorit a následně pak často i vel-

mi bolestnému škrtání. Požadavky na vý-

daje jsou totiž s železnou pravidelností 

vyšší než příjmy. Je to stejný princip jako 

u rodinných rozpočtů. Kdykoli si chceme 

pořídit cokoli nad jeho rámec, musíme 

něco jiného škrtnout. Vždycky je to něco 

za něco.

 Sestavování obecního rozpočtu pro-

vází každoroční přesvědčovací a zdůvod-

ňovací rituál. Ten letošní zaznamenal re-

kord nejen v podobě třídenního semináře, 

ale i v celkové délce jeho projednávání. 

 Schvalování rozpočtu na jednání za-

stupitelstva městské části je posledním 

krokem, během kterého se často pozná 

politická i lidská vyzrálost jeho členů. 

Umění potlačit partikulární zájmy před 

obecními a také je od sebe rozeznat. 

Vzhledem k tomu, že na letošním rozpoč-

tu pracovalo několik desítek lidí od června 

2010 a pro většinu to zdaleka nebyl první 

rozpočet, lze konstatovat, že je to nejlep-

ší varianta ze všech možných. Navzdory 

tomu, že při čtení těchto řádek pár lidí 

zaskřípe zuby, protože nesplnil jeho před-

stavy. Jan Meixner

Schová se pod něj spousta věcí. Ochra-

na přírody a prostředí, ve kterém ži-

jeme, hledání obnovitelných zdrojů 

energie a třeba recyklace materiálů 

a odpadů. Jde o ekologickou akci, která 

se od počátku devadesátých let slaví 

v dubnu po celém světě. Letošek byl 

navíc vyhlášený Mezinárodním rokem 

lesů, takže během celého dubna budou 

mít jihoměstské mateřské i základní 

školy samostatné programy zaměřené 

na les. 

 Městská část Praha 11 se i letos 

připojí k celopražské akci Den Země, 

kterou pořádá Magistrát hl. m. Prahy 

ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. 

 Můžete se těšit na zábavný a za-

jímavý program, včetně stanovišť za-

měřených třeba na stromy a dřevo, 

lesní zvířata a ryby. Nebudou chybět 

výtvarné dílny, naučné panely s les-

ní tematikou, soutěže a hry pro děti. 

Takže přijďte si svátek naší planety 

užít i vy! Dana Foučková

Víte, co se skrývá za Dnem Země?
Park u stanice metra Opatov 
26. dubna od 10 do 18 hodin. 
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Anketa
Vážení občané MČ Praha 11, milí sousedé,

do rukou se Vám dostává dotazník, který má za cíl zjistit Vaši spokojenost s dostupností sítě obchodů a služeb v okolí Vašeho 

bydliště a spokojenost s provozem Katalogu podnikatelů a služeb na území MČ Praha 11, který pro Vás MČ Praha 11 již ně-

kolik měsíců zajišťuje. Katalog je přístupný v elektronické podobě na adrese: www.katalog.praha11.cz a také v tištěné podobě 

(poslední vydání – říjen 2010). Touto cestou bych Vás rád požádal o vyplnění přiložené ankety tak, abychom mohli lépe vyhovět 

Vašim přáním a potřebám.

Váš Dalibor Mlejnský

U jednotlivých otázek, prosím, zakřížkujte vybranou odpověď.
Identifi kační část
 1. Pohlaví.
   Muž  Žena

 2. Kolik Vám je let?
   18 – 30 let  31 – 45 let  46 – 59 let  60 a více let

 3. Ve které ulici MČ Praha 11 bydlíte?

  Napište název ulice: .........................................................................................................................................................................

Statistická část
 4. Připadá Vám síť obchodů a služeb ve Vašem okolí dostatečná?
   ANO  NE

  Pokud NE, jaké obchody a služby ve Vašem okolí postrádáte? Napište jaké: ........................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................

 5. V jaké podobě preferujete zpracování Katalogu podnikatelů a služeb MČ Praha 11?
   Tištěný  Internetový  Tištěný i internetový  nemám zájem

 6. Máte připomínky ke ztvárnění a struktuře Katalogu a jaké?
   Ke grafi ce  K rozdělení sektorů  K informacím o fi rmách  Jiné

  Pokud máte nějaké konkrétní připomínky, napište jaké: .............................................................................................................

   ............................................................................................................................................................................................................

Anketní lístky můžete odevzdávat v kterékoli informační kanceláři městské části Praha 11. 

Děkujeme za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. Výstupy přispějí ke zkvalitnění služeb pro všechny občany Prahy 11.

Anketa – obchody a služby v Praze 11
Vážení obyvatelé Prahy 11, milí sousedé,
od podzimu 2010 funguje internetový Katalog obchodů a služeb a zároveň byl vydán katalog již dva-
krát v podobě tištěné.
Vzhledem k tomu, že katalog je určen právě pro Vás, občany Prahy 11, chtěli bychom Vám touto ces-
tou dát možnost vyjádřit se ke kvalitě obchodů a služeb v Praze 11 a k již zmíněnému Katalogu.

Prosíme Vás o zapojení se do ankety, která je přílohou (součástí) tohoto vydání časo-
pisu Klíč a zároveň je na internetových stránkách www.katalog.praha11.cz. Anketu 
tedy můžete vyplnit v papírové podobě a doručit na informační centra Prahy 11. Pro 
Vás, kteří dáte přednost internetu, je zde možnost vyplnit anketu on-line. Výstupem 
ankety bude vyhodnocení Vašich názorů a zapracování Vašich případných připomínek 
do Katalogu.

Podnikatelé, kteří jsou v katalogu uvedeni, jsou informováni formou e-mailu o novinkách 
nebo dalších úpravách provedených v katalogu.
Do katalogu je možné se zdarma registrovat na internetových stránkách www.katalog.praha11.cz. 

Dotazy ohledně registrace nebo úprav údajů podnikatelů můžete psát na e-mail: 
podnikatele@praha11.cz.

Věřím, že anketa přispěje ke zlepšení kvality Katalogu a ke zkvalitnění služeb v naší Praze 11.
Váš Dalibor Mlejnský

Starosta městské části Praha 11
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Duben ve znamení akce Čisté Jižní Město
Praha 11 připravila na 11. dubna jarní 

úklid. Do úklidu Jižního Města se zapo-

jí úřad městské části, společnost Jiho-

městská majetková, a. s., mateřské a zá-

kladní školy. Městská policie Praha 11 

zkontroluje dětská hřiště, zda se na nich 

nenacházejí použité injekční stříkačky.

Pro obyvatele, kteří mají s přicházejícím 

jarem potřebu uklidit si v okolí svého 

bydliště, přinášíme následující informaci, 

kam s jednotlivými druhy vytříděného 

komunálního odpadu.

• Objemný odpad
- zdarma do velkoobjemových kontejnerů, 

které jsou přistavovány na vytipovaných 

stanovištích Jižního Města podle schvá-

leného harmonogramu. Ten je průběžně 

zveřejňován v časopise Klíč, na infor-

mačních tabulích MČ Praha 11, případně 

je k dispozici k nahlédnutí na web strán-

kách www.praha11.cz/životní prostředí/ 

odpady/velkoobjemové kontejnery pro 

1. pololetí 2011. Kontejnery jsou přista-

vovány do 14.00 daného dne a odvá-

žené po jejich naplnění, resp. nejpozději 

dopoledne následujícího dne.

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Pra-

hy. Na území městské části Praha 11 se 

v současné době nenachází žádný z nich, 

ale v nepříliš velké vzdálenosti jsou tyto 

dvory:

•  v ul. Zakrytá, Praha 4 – Spořilov, tel.: 

272 764 058, 731 142 348

•  v ul. Za zastávkou 3, Praha 15 – Dolní 

Měcholupy, tel.: 733 164 810 

•  v ul. generála Šišky, Praha 12 – Modřa-

ny, tel.: 244 400 164 

•  v ul. Bečovská, Praha 22 – Uhříněves, 

tel.: 731 122 905. 

Objednávkový odvoz objemného a sta-

vebního odpadu do sběrného dvora

Sběrný dvůr v ul. Zakrytá, Praha 4 – Spo-

řilov umožňuje občanům, kteří nemají 

vlastní odvoz, za fi nanční úhradu odvoz 

odpadů do sběrného dvora. Odvoz lze 

objednat na tel.: 284 091 472 nebo 

e-mailem: objednavkasvozu@psas.cz, 

poštou nebo osobně ve sběrném dvoře. 

• Bioodpad
- zdarma do velkoobjemových kontejnerů 

pro bioodpad (VOK – bio). Ty jsou při-

stavovány podle harmonogramu na vy-

braná stanoviště v zástavbě rodinných 

domů. Po celou dobu stání (3 hod.) je pří-

tomna obsluha, která dohlíží na průběh 

sběru a v případě naplnění kontejneru 

zajistí jeho výměnu. Služba je určena pro 

občany hl. m. Prahy a organizuje ji hl. m. 

Praha. MČ Praha 11 má v roce 2011 pro 

tuto službu přiděleno 33 VOK-bio.

- zdarma v kompostárně Malešice v ul. 

Dřevčická mohou odkládat bioodpad jak 

občané hl. m. Prahy, tak i fyzické oso-

by oprávněné k podnikání a právnické 

osoby. Pro občany je odložení biood-

padu do 250 kg na osobu a měsíc zdar-

ma, podnikatelé a právnické osoby platí 

za odložení poplatek. Provozní doba je: 

Po –- Pá 7.00 – 18.00 (v zimním období 

17.00), So 7.00 – 15.00. Občan, který 

odložil v kompostárně bioodpad, má 

v následujícím roce nárok na bezplatný 

odběr vyrobeného kompostu v množ-

ství 0,175x množství odevzdaného bi-

oodpadu. 

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Pra-

hy (viz v předchozím textu)

- za určitou fi nanční úhradu do vlastních 

nádob (kompostejnérů). Pražské služby, 

a. s., nabízejí občanům speciální sběrné 

nádoby o objemu 120 nebo 240  l, tzv. 

kompostejnery, které jsou pravidelně ob-

sluhovány s četností 1x za 14 dní během 

vegetačního období (od 1. 4. do 30. 11. 

kalendářního roku). Cena na rok, včetně 

pronájmu kompostejneru, je stanovena 

podle objemu nádoby na 600 Kč (120 l), 

resp. 960 Kč (240  l) celkem za 8 měsíců, 

včetně DPH. 

Další informace naleznete na stránkách 

http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-

fi rmam/odpady/svoz-bioodpadu/. 

• Plast, papír, sklo, tetrapack
- zdarma do sběrných nádob pro plast, pa-

pír, sklo a tetrapack. Na území Prahy 11 

se nachází 100 stanovišť, na kterých jsou 

umístěny nádoby na sběr tetrapacku.

- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. 

Prahy.

• Monočlánky (malé baterie) 
- zdarma do sběrných nádob umístěných 

u vstupu do budov Úřadu městské časti 

Praha 11 v ul. Vidimova č. p. 1325 nebo 

Ocelíkova č. p. 672.

• Elektrozařízení
- zdarma ve sběrných dvorech hl. m. Pra-

hy. Druhou možností je odevzdat použi-

té elektrozařízení přímo v prodejně při 

koupi nového. 

• Drobná elektrozařízení
- zdarma do sběrných nádob umístěných 

v budovách Úřadu městské časti Praha 

11 v ul. Vidimova č. p. 1325 nebo v ul. 

Ocelíkova č. p. 672.

• Odpadkové koše na psí exkrementy
Městská část provozuje 191 odpadko-

vých košů na psí exkrementy. Koše jsou 

vyprazdňovány 3x týdně a sáčky na sběr 

exkrementů jsou do stojanů doplňovány 

5x týdně kromě soboty a neděle). Papí-

rové sáčky na psí exkrementy si mohou 

obyvatelé Jižního Města také zdarma vy-

zvednout na odboru životního prostředí.

• Odpadkové koše
Městská část v současné době provozu-

je celkem 406 odpadkových košů. Ty se 

vyvážejí 3x týdně a ve vybraných lokali-

tách až 5x týdně. 

• Použité šatstvo
Obyvatelé je mohou zdarma odkládat 

ve sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo 

do speciálních kontejnerů na sběr šat-

stva, např. v Čestlicích na parkovišti 

u prodejny elektro nebo u budovy úřadu 

MČ Praha Kunratice.

• Služby poskytované Jihoměstskou 
majetkovou, a.s.

- zdarma sběr bioodpadu. Městská část 

prostřednictvím společnosti Jihoměst-

ská majetková, a. s. umožňuje obyva-

telům Jižního Města zdarma odevzdat 

bioodpad ze zeleně na sběrném místě 

v ul. k Dubu (po pravé straně u lávky 

přes dálnici D1). Odběr odpadu probíhá 

od dubna do konce listopadu. Otevřeno: 

St 9.00 – 12.00, So 9.00 – 12.00, Ne 

13.00 – 17.00. Odpovědný pracovník: 

Jiří Řehoř, tel.: 723 466 641.

- odvoz objemného odpadu. Jihoměst-

ská majetková, a.s. umožňuje za určitou 

fi nanční úhradu přistavení velkoobjemo-

vého kontejneru na odvoz objemného 

komunálního odpadu z domácností. Fi-

nanční spoluúčast zákazníka je ve výši 

30 Kč/1 km bez DPH, nákladu vynalože-

ných na dopravu kontejneru (tj. na do-

pravu k místu přistavení a jeho odvozu 

na skládku) a 80 Kč bez DPH za čtvrtho-

dinovou manipulaci s odpadem, tj. 320 

Kč/hod bez DPH. Podrobnější informace 

o službě obdržíte v pracovních dnech 

od 8.00 do 16.00 na tel.: 733 736 168 

u paní Jitky Sládkové. red
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INZERCE

Otevírací  doba:  pondě l í  –  pátek  7 00 –  18 00 hod .     NIC NENÍ PROBLÉM.. . !

Akční ceny DUBEN
Provensálská paštika 99,90 69,90 Kč

Kuřecí šunka pro děti 124,90 99,90 Kč

Turistický salám 129,90 99,90 Kč

Kladenská pečeně 129,90 99,90 Kč

Vídeňský párek se sýrem 129,90 99,90 Kč

Čabajka pálivá + nepálivá 199,90 149,90 Kč

Hovězí zadní z plece 159,90 139,90 Kč

Vepřová plec s.k. 89,90 79,90 Kč

Kuř.stehna s.k 49,90 39,90 Kč

Trvale snížená cena
Kuřecí šunkový salám 89,90Kč

Moravská šunka 89,90Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 kg a platí vždy 
do vyprodání zásob.

    MASO – UZENINY KK    MILOŠ KŘEČEK
Hody, hody, hody, hody – ke Křečkovi jdou průvody.

Salámek a masa plátky, už tu máme jarní svátky.
Na grilu se maso peče, jaro už nám neuteče.

Na Sádce 659/24, Chodov (u zastávky MHD), tel.: 724 861 443

PRAHA 4 - CHODOV
METRO CHODOV

OC RŮŽE - atrium přízemí
Roztylská 2232

E-mail: praha4@bramastav.cz
TELEFON: 774 457 110

800 88 22 44

�

OKNA • DVEŘE • ZIMNÍ ZAHRADY
BRAMASTAV

stavební společnost

RS O

� PLASTOVÁ OKNA
� HLINÍKOVÁ OKNA
� VSTUPNÍ DVEŘE
� VSTUPNÍ AL-PORTÁLY
� INTERIÉROVÉ DVEŘE

GARÁŽOVÁ VRATA
ROLETY + ŽALUZIE
SÍTĚ PROTI HMYZU
PARAPETY
STAVEBNÍ PRÁCE

�

�

�

�

�

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
REKONSTRUKCE BYTŮ

ZATEPLENÍ FASÁD

WWW.BRAMASTAV.CZ

JARNÍ SLEVOVÉ AKCE
AŽ - 50%

SEŘÍZENÍ OKEN A DVEŘÍ
SERVIS

BEZPLATNÁ INFOLINKA

800 88 22 44

Amonit 88x61 20% sleva.indd   1 6.1.11   11:53

Autoelektrika • Mech. práce • Klempířské práce vč. laku • Revize LPG •
Rovnací stolice • Autosklo • Zajištění STK • Diagnostika a tachometry •

Opravy havarovaných aut včetně projednání s pojišťovnou •
Plnění klimatizací všech značek aut včetně opravy a otestování

PO DOBU OPRAVY ZAPŮJČUJEME NÁHRADNÍ AUTO
tel.: 731 208 823, 272 937 482 
e-mail: Milan.Vranek@seznam.cz

Praha 11 – Chodov, Zakouřilova 142
www.auto-vranek.cz

AUTOSERVIS – zde na Chodově

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

NOVÁ MADLA NA ZÁBRADLÍ
Kompletní dodávka a montáž nových 

madel ke schodišťovému zábradlí, 
demontáž a likvidace starých madel  

– v panelových domech

BALKAP, Jílovská 426, Praha 4
tel.: 241 493 617, 777 708 035, 777 708 034

www.balkap.cz

MALÍŘI, LAKÝRNÍCI, ÚKLID
Vše v příznivých cenách včetně záruky. 

Rozpočty a konzultace ZDARMA 
– zajištění ostatních řemesel
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INZERCE

CESTOVNÍ AGENTURA
       www.nubis.cz
Zájezdy od 150 českých a německých 
cestovních kanceláří do celého světa.

Metro C – Háje – vedle Alberta Tel.: 222 365 747 
Po–Pá   9,00–19,00 777 755 714

               

Nubis.indd   1 13.11.2009   9:23:50

Učíme ženy jak být krásnými 

v každém věku a při každé příležitosti

Kosmetické poradenstí – dozvíte se, jak efektivně 

pečovat o pleť a vyzkoušíte si skvělé účinky 

hypoalergenní kosmetiky na vlastní kůži.

Líčení – svatební a k různým jiným příležitostem.

Minikurz líčení – make-up a denní líčení.

Vizážistika – barevná typologie.

Hodina krásy pro Vás zdarma.
Studio MK
Kontakt: 777 079 284
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Kulturní přehled

KC Zahrada
 Malenická 1784, Praha 4

 tel./fax:  271 910 246, 

271 914 689

 mobil: 775 242 314

 zahrada@kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz

 www.kczahrada.cz/wap

Bezbariérový přístup
Spojení: Metro Chodov, bus 136, 154, 197 – zast. 

Jarníkova, metro Opatov, bus 122, 177 – zast. 

U Kunratického lesa, 5 minut pěšky od OC Chodov 

a kolejí JM.

Široká nabídka výtvarných, pohybových, jazykových 

kurzů, workshopy streetartových disciplín.

PROGRAM V DUBNU 2011
2. 4., 15.00: Komunitní zahrada v Zahradě – za-

hájení projektu a první setkání zájemců o vytvoření 

zahrady podle vlastních představ ve venkovních 

prostorách KC Zahrada. Podrobnější informace 

radka.dohnalova@kczahrada.cz. Vstup volný!

2. 4., 15.00: Horymír a Šemík – Divadlo Sungit. 

Klasická česká pověst s loutkami a písničkami. 

50 Kč

2. 4., 16.00: Zvuk Šemíkových kopyt – Přijďte si 

vyrobit vlastní rytmické nástroje na výtvarnou dílnu 

inspirovanou odpolední divadelní pohádkou. Vede: 

D. Trojan. 50 Kč

5. 4., 17.30: Skupinové bubnování – Aktivní vytvá-

ření hudby pro muzikanty i nemuzikanty. Od 17.30 

pro rodiče s malými dětmi, od 18.30 pro všechny 

ostatní. 100 Kč/děti, studenti, senioři 50 Kč / 

rodinné vstupné 200 Kč

5. 4., 19.00: Cestovatelská přednáška – Albánie, 

přednáší Petr Tůma. 60 Kč

6. 4., 10.00: Jaro je tady – Divadélko Andromeda. 

Zábavný pořad, ve kterém se děti dozvědí, jaké 

zvyky se dříve dodržovaly o nedělích mezi Maso-

pustem a Veikonocemi. 50 Kč  

7. 4., 20.00: Poutníci slaví 40 – Koncert a křest 

CD. Nejstarší a nejslavnější česká bluegrassová 

kapela vydala své třinácté CD, které pokřtí na kon-

certě v Zahradě.190 Kč / 150 Kč

8. 4., 18.30: Koncert dětských sborů – Účinkují: 

Kantiléna, Svítání, Gresham´s Prep. School Choir. 

Pořádá ZUŠ Jižní Město ve spolupráci s KC Zahra-

da a � e Prague Concert Co. Vstup volný! 

9. 4., 10.00: Zahrada písní – Soutěžní přehlídka 

dětských sborů. Vstup volný!

13. 4., 19.00: Vězení, ve kterém žiji – Dokumen-

tární fi lm věnovaný nejslavnějšímu barmskému 

komikovi Mang Turovi, který byl po celou dobu své 

kariéry pronásledován a perzekuován. Filmový klub 

Amnesty International. 50 Kč

15. 4., 20.00: Hip-Hop Contest – DamneD a Nate, 

Cockers, Českej název a Dual Story Boyz. Uvádí: 

Unbeatable 2ojka. 50 Kč

16. 4., 10.00: Velikonoční výtvarná dílna – výroba 

závěsné dekorace. Vede: I. Němcová. 50 Kč

16. 4., 15.00: Komunitní zahrada v Zahradě – 

Druhé pracovní setkání zájemců a tvůrců společné 

komunitní zahrady ve venkovních prostorách KC 

Zahrada. Vstup volný!

16. 4., 15.00: Šípková Růženka – Studio 

Dell´Arte. Tradiční lidová pohádka v podání klasic-

kého loutkového rodinného divadla. 50 Kč

16. 4., 16.00: Z pohádky do pohádky – Kreativní 

výtvarná herna pod vedením D. Trojana. 50 Kč

18. 4., 14.30: Petr Janda – Koncert slavného 

frontmana skupiny Olympic pořádá Klub aktivního 

stáří. 50 Kč

19. 4., 19.00: Cestovatelská přednáška – Nový 

Zéland a ostrovy Fiji, přednáší Veronika Cerhová.   

60 Kč

19. 4., 18.00: Setkání s režisérem Jevgenijem 
Ibragimovem – Čerkeský režisér působící  v Jiho-

českém divadle České Budějovice si bude s diváky 

povídat o vzniku své slavné inscenace Jidáš Iškari-

otský, zrádce. Pro diváky představení zdarma.

19. 4., 19.00: Jidáš Iškariotský, zrádce / L. Andre-
jev-Š. Ibrahim – Velikonoční divadelní speciál.  Ne-

tradiční pohled na biblický příběh o největší zradě 

v historii lidstva… Komorní loutkohra pro dospělé 

diváky z dílny Jihočeského divadla. 170 Kč/120 Kč

20. 4., 10.00: Dračí pohádky – Čmukaři. Tři příběhy 

o dracích pro děti i dospělé. 50 Kč

20. 4., 20.00: Spirituál Kvintet – Koncert folkové 

legendy. 260 Kč/220 Kč

23. 4., 15.00: Animační dílna – Seznámení dětí 

s animačními technikami, které rozvíjí hravost 

a fantazii. 150 Kč

30. 4., 9.00: Fotografi a – Tradiční celorepublikové 

setkání fotografů, které každoročně pořádá časopis 

FotoAparát.cz. 350 Kč (po registraci 250 Kč)

 Více na www.kczahrada.cz, 
www.myspace.com/zahradakc, www.webticket.cz 

Chodovská tvrz
 Ledvinova 9, 149 00 Praha 11

 tel./fax: 267 914 831

 úterý–neděle 13.00–19.00 hod.

 e-mail: info@chodovskatvrz.cz

 www.chodovskatvrz.cz

PROGRAM V DUBNU 2011:
VÝSTAVY:
25. 03., 08. 05. MOŘE, KTERÝM PLUJEME / EL 
MAR POR EL QUE TODOS NAVEGAMOS 
Společná výstava umělců z České republiky 

a Kanárských ostrovů na téma „moře“. Vstupné 

do galerie 60 Kč / 30 Kč (studenti, senioři) děti do 8 

let zdarma. 

16. dubna od 15.00: Komentovaná prohlídka 

s autory.

 

KONCERTY: 
Čtvrtek 7. dubna od 19.00 – Boro Balkan Band 
(Srbské a řecké písně) – Kapelu Boro Balkan Band 

tvoří hudebníci pocházející ze Srbska a Řecka. Už 6 

let společně hrají a zpívají dva kytaristé Boro Prelić 

(Srbsko) a Ioannis Kapnistis (Řecko). Na Chodovské 

tvrzi zahrají originální hudbu Řecka, Makedonie, 

Srbska, Bosny a Hercegoviny a vlastní písně ovliv-

něné balkánskou kulturou. Očekávejme živelnost, 

chytlavé melodie a originální podání! Vstupné 

120 Kč / 90 Kč.

Čtvrtek 14. dubna od 19.00: Clarinet Factory 
(Klarinetové kvarteto evropského formátu) – 
Program Jazz in classic – Classic in jazz – Jindřich 

Pavliš, Vojtěch Nýdl, Luděk Boura – klarinety, Petr 

Valášek – basklarinet. Originální soubor Clarinet 

factory (dříve České klarinetové kvarteto), který 

je nyní obecně znám jako spolupracovník české 

špičky nejen klasické hudby se představí v progra-

mu Chodovské tvrze poprvé. Jedinečný program 

složený z klasického repertoáru, jazzových skladeb, 

vlastních kompozic a improvizací vás nenechá 

na pochybách, že se jedná o jeden z našich nejlep-

ších komorních souborů. Info: www.clarinetfactory.

cz. Vstupné 190 Kč / 170 Kč.

Čtvrtek 28. dubna od 19.00 – Šansonový večer – 
Petra Ochová a Soňa Brabcová – Zpěvačka Petra 

Ochová a kytaristka Soňa Brabcová tvoří nadějné 

mladé duo. Jejich program je rozdělen do bloků 

francouzských a českých šansonů, písní Josefa Kai-

nara, cikánských a židovských písní, renesančních 

skladeb a vlastní tvorby. Vstupné: 80 Kč / 60 Kč.

 
POHÁDKY: 
Neděle 3. dubna od 15.00: Císařovy nové šaty – 

Studio Damúza.  

Neděle 10. dubna od 15.00: Rokec a Žužu. 
Neděle 17. dubna 15.00: Koubek pro děti.
Neděle 24. dubna 15.00: Tonička Bažantová – 

Anička a letadýlko.

NOVINKA:
Sobota 16. dubna 8.00, 14.00: Farmářské trhy 
na Chodovské tvrzi.
Sobota 30. dubna 8.00, 14.00: Farmářské trhy 
na Chodovské tvrzi.

KURZY A CVIČENÍ
Jóga mezi obrazy s KOKO
Každé pondělí od 18.00 do 19.00 v prostorách 

Velké galerie hodinová lekce jógy/ashtanga, vinya-

sa/ zaměřená na začátečníky a mírně pokročilé. 

S sebou jogamatku (karimatku či jinou podložku 

na zem). Info: 608 615 536.  

Cena je 100 Kč za lekci.

Kreativní dopoledne s angličtinou
Každé úterý od 9.30 do 12.30 v prostorách sálu 

Chodovské tvrze speciální lekce, určená malé 

skupině dětí od 3 do 6 let. Osvojují si zde anglická 

slovíčka a větičky pomocí obrázkových her, zábavy 

a výtvarné činnosti. Kurs vede lektorka MgA. Petra 

Pětiletá. Info: 608 615 536.

Cena je 200 Kč za dopoledne. 

Dům dětí a mládeže 
Jižní Město
 Šalounova 2024, Praha 4

 tel.: 272 929 545, 272 917 077

 sal@ddmjm.cz

 pobočka: 

 Květnového vítězství 2126, Praha 4

 tel.: 272 911 520, kve@ddmjm.cz

Z PROGRAMU NA DUBEN 2011:
2. 4., 8.00 – 16.30: Děti v akci. 2. ročník taneční 

soutěže. TJ JM Chodov.

2. 4., 9.00 – 13.00: Turnaj ve stolním tenise 
jednotlivců. DDM JM, Šalounova.

9. 4., 9.00 – 11.30: Jarní burza. Oblečení, hračky, 

sportovní potřeby. DDM JM, Šalounova.

9. 4., 14.00, 16.00: Tvořivá dílna s Majkou. Výro-

ba a zdobení ručního papíru. DDM JM, Šalounova.

16. 4., 9.00 – 14.00: Papírové jaro. 14. ročník 

setkání stavitelů a příznivců papírových modelů. 

DDM JM, Šalounova.

16. 4., 15.00 – 17.00: Čekání na zajíčka. Veli-

konoční dílna a divadelní představení. DDM JM, 

Květnového vítězství.

30. 4., 10.00 – 12.00: Výtvarná dílna s Věrou. „Ze 

starého nové“ – výroba drobností z odpadového 

materiálu. DDM JM, Šalounova.

Podrobné informace naleznete na www.ddmjm.cz.

Rodinný klub Benjamin
Janouchova 671, Praha 4 – Háje, 

tel.: 272 912 124, 603 468 151

benjamin@cmail.cz

Z PROGRAMU NA DUBEN 2011:
8. – 9. 4. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

Cyklus seminářů pro rodiče a učitele o přirozené 

výchově dětí vycházející z principů Montessori 

pedagogiky. Čas být spolu, pro rodiče s dětmi od 9 

měsíců do 2 let, denně.

Cvičení rodičů s dětmi od 2 let, denně.

Pohybová průprava pro kluky a holčičky od 3 let, 
po a st odpol.

Výtvarná dílna pro šikulky pro děti od 2 let, st 

dopoledne.

Kondiční cvičení maminek s hlídáním dětí, denně 

v 10.15.

Večerní cvičení s velkými i malými míči, st 19.00.

Tanečně pohybová průprava pro holčičky 3 – 7 let, 
úterý 16.00 a 17.00.

Dětský aerobic pro děti 5 – 7 let, 8 – 11 let, po, st.

ddm jm
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Pohybové hry v tělocvičně pro děti 4 – 6 let, čt 

16.00.

Pískání na fl étnu pro děti od 3 let, po 16.00 – 18 

hod. 

Program hravé montessori učení – přirozené a hra-

vé učení dětí, pohybový rozvoj s využitím prvků 

a pomůcek montessori pedagogiky pro děti od 18 

měs. do 3let, pondělí 11.00 a út 15.30.

Hravá montessori školička, hravý edukační pro-

gram se cvičením, výtvarným tvořením. Zkoumání 

světa kolem nás nabídne dětem v příjemném 

prostředí spoustu zážitků a připraví je na vstup 

do školky. Pro děti 2,5 – 6 let, středa a pátek 

8.45 – 11.45.

Cvičení pro těhotné – protažení a posílení důleži-

tých svalových skupin, relaxace a dechová cvičení 

pro nastávající maminky, které hledají možnost 

pohybu i v těhotenství, úterý 17.45.

Gravidjóga – pohybové sestavy vycházející z jógy, 

dechová cvičení a relaxace přispívající k celkové 

pohodě maminky před porodem, pátek 11.00 

s hlídáním dětí.

NOVINKY
Pilátes – cvičení formující postavu, které pomáhá 

vyřešit problémy se špatným držením těla a bolestí 

zad, čtvrtek 11.00.

Cvičení maminek po porodu – pro maminky s mi-

minky, pátek 10.00.

Laktační poradna pro maminky v Benjaminu 

každé sudé úterý 8.45 – 11.45 a každou lichou 

středu 15.00 – 17.00. Konzultace na telefonu 

721 779 881 denně 17 – 19 hod.

Informační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00

Více na http://benjaminklub.webnode.cz

Mateřské centrum 
Domeček
Komunitní centrum Matky Terezy, 

U Modré školy 1, Praha 11

tel.: 773 993 985

e-mail: mcdomecek@seznam.cz 

www.mc-domecek.cz

Z PROGRAMU V DUBNU 2011:
4. - 6. 4.: Burza dětského jarního a letního obleče-
ní a sportovních věcí. 
PŘÍJEM: Po 4. 4. 9.00 – 12.30 a 15.00 – 17.30. 

PRODEJ: Út 5. 4. 9.00 – 12.30 a 15.00 – 17.30. 

VÝDEJ neprodaných věcí: St 6. 4. 15.00 – 18.00.

Za nevyzvednuté zboží vybíráme poplatek. Přijímá-

me oblečení pouze čisté, zachovalé, neroztrhané. 

Počet přijatých kusů je omezen na 30. Přijímáme 

pouze zboží sepsané na formuláři, který je k dispo-

zici v MC nebo na e-mail: mcdomecek@seznam.cz.

16. 4., 14.00 – 17.30: Velikonoční dílna. Odpo-

ledne plné tvoření. Dospělí a starší děti si ozdobí 

výfuky (decoupage, malování špendlíkem), vyrobí si 

závěsnou dekoraci či věneček a zkusí patchworko-

vé vejce. Děti od 2 let s doprovodem vyrobí vajíčko, 

velikonoční přání a zajíčka. S sebou – vyfouklá vejce 

(dospělí 2–8, děti 1–2). Cena: tvořící dospělý či 

dítě nad 10 let 60 Kč, tvořící děti od 2 let 30 Kč. 

Netvořící děti a doprovod zdarma. Přihlášky v MC 

Domeček nebo na e-mail do 18. 4.

19. 4., 10.00 – beseda Přirozené plánování 
rodičovství. Každý z nás jednou řešil či bude řešit 

otázku, zda a kolik dětí. Beseda pojednává o ne 

zcela známém přístupu k této problematice.

Z programu na květen: 1.5., od 14.00 – Květinová 
slavnost ke Dni maminek. Soutěže a tvořivá dílna 

pro děti, Obchůdek tvořivých maminek, chvilky pro 

krásu, kavárnička, tombola. Vstup dospělí 40 Kč 

děti zdarma.

Pravidelný program:
Po, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti.        
Po, 10.00 – 10.30: Zpívánky, hravé zpívání od pe-

řinky do školky.

Út, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti. 
Út, 9.30: Maminky s háčkem (12. a 26. 4.)

Út, 15.30 – 17.30: Otevřená herna pro děti. 
Út, 15.30 – 16.00: Angličtina pro děti 3 – 4 roky.
Út, 16.00 – 17.00: Angličtina pro děti 5 – 7 let. 
Út, 17.30 – 18.30: Angličtina pro dospělé – mírně 
pokročilí.
St, 9.00 – 12.00: Herna pro děti od 0 – 2 let.
St, 10.00 – 10.30: Cvičení pro dětí od 1 roku.
St, 17.30 – 19.30: Poradna přirozeného 
plánování rodičovství (nutno objednat na tel.: 

777 200 431 nebo email: ppr.por@seznam.cz).

Čt, 9.00 – 12.00: Otevřená herna.
Čt, 10.00 – 10.30: Zábavné cvičení rodičů a dětí 
od cca 18 měsíců.

Čt, 15.00 – 15.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY II.
Čt, 16.00 – 16.45: Hudební kurz Yamaha PRVNI 
KRUCKY I.
Pá, 9.00 – 12.00: Otevřená herna pro děti.
Pá, 10.00: Šikulové, tvořivá dílnička pro děti 

a rodiče.

Více na www.mc-domecek.cz

Sbor ČCE Jižní Město 
Donovalská 2331/53

e-mail: jizni-mesto@evangnet.cz

web: jizni-mesto.evangnet.cz

tel.: 272 659 259; 739 244 681 

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V DUBNU 2011: 
Mateřské centrum Pramínek: úterý a čtvrtek 
9.00 – 12.30.  

Z PROGRAMU V DUBNU 2011: 
Čtvrtek 14. 4., 19.00 Koncert Komorního orches-
tru ČVUT.
Čtvrtek 21. 4., 18.00 Sederová slavnost. 

Více na: www.jizni-mesto.evangnet.cz;
www.mcpraminek.estranky.cz

Sbor CB Jižní Město
e-mail. jizni.mesto@cb.cz

www.cb.cz/jizni.mesto

PRAVIDELNÉ PROGRAMY V DUBNU 2011: 
na adrese Komunitní centrum Matky Terezy (nový 

kostel v Hájích): 

Neděle 17.00. Nedělní shromáždění, bohoslužba 

pro všechny generace.

Neděle 17.00. Besídka pro děti, program pro děti.

Středa 18.30. Biblická hodina.
Pátek 9.30. Klub seniorů, povídání, duchovní 

zamyšlení, promítání fi lmů.

Angličtina. Úterý 9.00 – 11.00 pro středně 

pokročilé 2; 17.00 – 18.45 pro středně pokročilé 

2; 19.00 – 20.45 Reading Club in English. Středa 

9.00 – 11.00 pro začátečníky. Čtvrtek 9.00 – 

11.00 pro mírně pokročilé 2; 9.00 – 11.00 Reading 

Club in English; 17.00 – 18.45 pro mírně pokročilé 

1; 19.00 – 20.45 pro pokročilé.

Novinka. Angličtina pro věčné začátečníky – 

středa.

Otevřené dílny 4. 4. od 18.00 – velikonoční 

kuřátko.

 Více na www.cb.cz/jizni.mesto

Jižní pól
Nízkoprahový klub Jižní pól pro děti a mládež od 13 

do 19 let

Malenická 1784, 148 00 Praha 11

Otevírací doba: út, st, čt 14.00 – 20.00 

Z PROGRAMU V DUBNU 2011: 
Téma měsíce: VANDALISMUS VS. GRAFFITI

5. 4.: Filmový klub.
19. 4.: Velikonoční výtvarná dílna.
20. 4.: Noc v klubu.
28. 4.: Čarodějnice na Jižáku.
Změna programu vyhrazena.
Změna programu vyhrazena.

Připravujeme: další ze série hudebních dílen v rám-

ci projektu „Ukaž, co umíš!“

Základní umělecká škola 
Jižní Město
Křtinská 673, Praha 4

tel.: 267 900 131, fax: 267 900 134

pobočka: J. Růžičky 1179, Praha 4

tel.: 271 070 231, fax: 271 070 245

ZUŠ KŘTINSKÁ
5. 4., 19.00: Klavírní festival, Chodovská tvrz.
6. 4., 18.30: Koncert jazzové kapely BJ Band.
14. 4., 18.30: Koncert žáků školy.
19. 4., 18.30: Koncert žáků dechového oddělení.
28. 4.,18.30: Koncert žáků smyčcového oddělení.

ZUŠ J. RŮŽIČKY
18. 4., 18.30: Koncert žáků školy.
 

V Ý S T A V A  N A  R A D N I C I

Vladimír Mencl
Česká krajina 

v obrazech 

1. 4. – 29. 4. 2011  

Po, st: 8.00 – 17.30 • út, čt: 

8.00 – 15.30 • pá: 8.00 – 14.00

Radnice ÚMČ Praha 11, 

Ocelíkova 672, Praha 4.

Tel.: 267 902 323.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE 
KNIHOVNA OPATOV – ARTOTÉKA

vás srdečně zvou na výstavu

Mono-Kultury
Studentka AVU Aneta Šebelková 

vystavuje soubor grafi k, kreseb a fo-
tografi í, které se zabývají tématem 

lidského jedince, jež proplouvá, ztrácí 
se a znovu nalézá.

Od 29. 3. do 30. 4. 2011

Knihovna Opatov – artotéka, Opatovská 

1754, Praha 11

Otevřeno: po – pá 9.00 – 19.00 hod.,

so 9.00 – 15.00 hod., tel.: 272 918 759.
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I letos se uskuteční deratizace 

Očkování proti vzteklině a jeho termíny Vítání občánků

Každý vlastník nemovitosti, i vlastník po-

zemku, má zákonnou povinnost zajistit 

ochrannou deratizaci při zvýšeném vý-

skytu škodlivých myšovitých hlodavců.

Na pozemcích ve vlastnictví a správě 

hl. m. Prahy se i letos uskuteční cyklic-

ká deratizace, a to podle podrobného 

časového a územního harmonogramu, 

který připravuje Hygienická stanice hl. m. 

Prahy ve spolupráci s jednotlivými měst-

skými částmi, odborem zdravotní péče 

Magistrátu hl. m. Prahy a příslušnými 

deratizačními fi rmami. Deratizace bude 

prováděna jak na povrchu, tak i v kanali-

zační síti, aby se co nejúčinněji podařilo 

zredukovat výskyt myšovitých hlodavců. 

K deratizaci budou používány výhradně 

přípravky registrované v České republice. 

Dodržování správného postupu při dera-

tizaci a kontrolu kvality garantuje pro 

území Prahy 11 Hygienická stanice hl. m. 

Prahy, pobočka jih, Němčická 8/1112, 

Praha 4, tel. 261 260 537. Deratizaci 

na objektech a plochách ve správě MČ 

Prahy 11 zajišťuje Odbor správy majet-

ku Úřadu MČ Praha 11 prostřednictvím 

správních fi rem souběžně s harmono-

gramem Magistrátu hl. m. Prahy. Vyzý-

váme také majitele ostatních bytových 

i fi remních objektů a ploch k zajištění 

deratizace při zvýšeném výskytu myšo-

vitých hlodavců. 

Místo výskytu myšovitých hlodavců 

na veřejně přístupných pozemcích mů-

žete nahlásit Odboru životního pro-

středí ÚMČ Praha 11 Ing. Zdeňka Han-

zelová, hanzelovaz@praha11.cz, tel.: 

267 902 357. 

Územní a časový harmono-
gram deratizace pro Prahu 
11:
4. – 15. dubna 
Háje, Opatov, metro Háje, 

okolí Galaxie, Kosmická, 

U Modré školy, okolí Hviezdo-

slavova, metro Opatov – zel. 

plochy, Litochlebské nám., 

Ke Stáčírně, sídliště Lito-

chleby, Květnového vítězství, 

okolí Donovalská

16. května – 3. června
Chodov, Roztyly, Roztylské 

nám., metro Chodov, Polikli-

nika – okolí, Jírovcovo nám 

+ okolí, U Kunratického lesa, 

metro Roztyly, sídliště Roz-

tyly, Komárkova, Hrdličkova, Hněvkov-

ského + okolí, zel. plochy okolo ulice 5. 

května, Augustinova, Dědinova, Grego-

rova + okolí

10. – 27. října
Toto období bude využíváno na ošetření 

problémových míst, kde musí být derati-

zační zásah několikrát opakován.

red

• Jižní Město I – ve čtvrtek 12. květ-
na 9 – 12 a 13 – 17 hod. Vidimova ul. 
1324 – budova ÚMČ Praha 11

• Jižní Město II – ve čtvrtek 19. května 
9 – 12 a 13 – 17 hod. objekt Hráského 
ul. 1902 (garáž ve dvoře u jednopatrové 

budovy čp. 1902, naproti řadě panelo-

vých domů čp. 1908 a 1909)

Po dohodě je možné provést i trvalé 

označení psa mikročipem, který odpoví-

dá ISO standardu vydanému Evropskou 

unií. Trvalé označení psa staršího šesti 

měsíců, chovaného na území hlavního 

města Prahy, je povinné dle ustanove-

ní obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 

Sb. HMP, o místním poplatku ze psů. 

Čipování je hrazeno chovatelem v plné 

výši.  Chovatel má nárok na úlevu od po-

platku vždy ve dvou následujících letech 

po očipování (vždy 350 Kč/rok), poživa-

telé invalidního či starobního důchodu 

neplatí v uvedených letech poplatek 

žádný. Další možností, jak trvale ozna-

čit psa, je tetování odborně způsobilou 

osobou, které však v rámci hromadného 

očkování prováděno nebude. V případě 

označení tetováním není přiznáván ná-

rok na úlevu od poplatku.

Upozornění:
 Ochranné očkování proti vzteklině je 

na území ČR podle zákona povinné pro 

psy starší tří měsíců. Provádí se 1x roč-

ně a je hrazeno chovatelem.

 Možnost očkování i proti dalším 

infekčním chorobám (kombinovaná 

vakcína). Pokud majitel psa nevyužije 

této hromadné akce, má možnost ne-

chat si naočkovat zvíře u kteréhokoliv 

veterinárního lékaře. Při očkování bu-

dou vydávány ekologické sáčky na psí 

exkrementy. Bližší informace podá 

odbor životního prostředí na tel. č. 

267 902 357.

Městská část Praha 11 průběžně vítá 

nové občánky. Pozvání přijde na jméno 

dítěte přibližně během čtyř měsíců od 

narození.

 Pokud se příjmení dítěte liší od příj-

mení matky, pozvánky na vítání se vrací 

zpět na úřad. Jestliže vám pozvánka na 

vítání nebude doručena, můžete se te-

lefonicky nebo písemně obrátit na Úřad 

městské části Prahy 11, Odbor školství 

a kultury, Vidimova 1324, 149 00 Pra-

ha 4, tel.: 267 902 358, 267 902 353.

www.praha11.cz22

ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Neuklizené okolí kontejnerových 

stání, to jsou místa, která 

hlodavce lákají.
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Po dětských hřištích (2)

Krok za krokem
Ve druhém díle seriálu vám nabízíme 

pohled na dětské hřiště ve vnitrobloku 

domů okolo Mikulovy ulice. To je rozdě-

lené na dvě části pěší cestou, která je 

součástí parkové plochy, kterou propo-

juje s okolní zelení. Na hřišti najdou děti 

prolézačky, skluzavku, houpačku, malý 

kolotoč a samozřejmě tu nechybí lavičky. 

Určeno je dětem od 1 roku do 12 let.

FOTO: DANA FOUČKOVÁ

Hasičská stanice 4 se představuje... (3. díl)

Základem jsou vozidla družstva. Prvním 

ze dvou je automobil se „zkráceným 

kódovým“ označením CAS 24 Dennis 

(celé označení CAS24/1800/120- M 1 

Z), což znamená cisternová automobilo-

vá stříkačka s výkonem čerpadla 2400 

litrů za minutu umístěná na podvozku 

Dennis (Rapier). Vůz je vybaven veške-

rými možnými prostředky pro provedení 

prvotního zásahu, dá se říci při každém 

mimořádné události (snad kromě zása-

hu na vodě, ale o tom později). Najdete 

zde vybavení pro požární zásah (hadice, 

proudnice, dýchací přístroje, vyváděcí 

kukly, žebříky, naviják s vysokotlakým 

proudem atd.), dále vybavení pro zajiš-

tění místa po dopravní nehodě (ženijní 

nářadí, sorpční prostředky, samozřejmě 

dopravní kužely), vybavení pro otevření 

bytu (ne vždy je bezprostředně nutné 

dveře vyrazit a tudíž zničit), ale například 

také vybavení pro poskytnutí první před-

lékařské pomoci (například křísicí přístroj 

či nově defi brilátor). Tento automobil je 

tím, který vyjíždí při každém rozsvícení 

poplachových světel na stanici.

 Obdobou Dennise je CAS 24 Iveco 

(EuroFire), výjezdové vozidlo druhého 

družstva. Svým vybavením je téměř 

totožné s Dennisem, navíc má pouze 

menší provedení hydraulického vyproš-

ťovacího náčiní. Iveco (druhé družstvo) 

vyjíždí v tom případě, že už Dennis „prá-

ci má“ či vyjíždí společně při závažnější 

události. 

 Dalším vozidlem na stanici je CAS 

32 Tatra (T815), tzv. „cisterna“. Výba-

vou je Tatra oproti vozidlům družstva 

značně chudší, avšak díky objemu ná-

drže na vodu 8200 litrů je používána 

především za účelem zásobování vodou, 

při požáru, či poruchách vodovodních 

řádů. Vozidlo AZ 37 Mercedes, tedy 

automobilový žebřík o délce 37 metrů 

na podvozku Mercedes-Benz Econic, je 

využíván pro práci ve výškách, k eva-

kuaci z vyšších pater domů či svezení 

nepohyblivého pacienta, pokud by jeho 

snesení po schodech bylo nemožné. Vůz 

je vybaven speciálním kolejovým ná-

stavcem, do kterého lze zasunout vět-

šinu používaných nosítek. Tímto výčtem 

je vyčerpána základní technika, nyní pár 

slov o té se speciálním předurčením. Pa-

tří sem RZA VW Transporter (rychlý zá-

sahový automobil), který je s ohledem 

na  vybavení hydraulickými a pneumatic-

kými vyprošťovacími nástroji a prostřed-

ky předurčen k vyprošťování zaklíněných 

osob z vozidel po dopravní nehodě, osob 

pod tramvají, zavalených osob atd. 

 Dalším vozidlem je CAS 16 Iveco 

(Daily) vybavené prostředky pro práci 

na vodní hladině a čerpání vody ze za-

topených prostor. Posledním speciálním 

vozidlem v garáži HS4 je plynový hasicí 

automobil PLHA Avia (A60), který je díky 

vybavení hasicím plynem CO2 předurčen 

k hašení elektrických zařízení, jako jsou 

například trafostanice, tramvaje...

Tomáš Horský

V předchozím díle v Klíči 4 jsme si vyjmenovali techniku umís-
těnou na chodovské hasičské stanici. Dnes si ji představíme 
trochu podrobněji, říká velitel stanice npor. Tomáš Horský.
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Komunitní zahrada v Zahradě

Přijďte s námi vytvořit První 
komunitní zahradu Na Jižním Městě!!!

Záleží vám na tom, abyste žili v pěkném 
prostředí? Rádi zahradničíte? Nikdy 
jste naopak žádnou zahradní práci 
nedělali, ale rádi byste si to vyzkoušeli? 
Chcete si vypěstovat vlastní zeleninu, 
ovoce, květiny, ale nemáte k dispozici 
žádný vhodný prostor? Chcete svým 
dětem ukázat, jak rostou květiny, nebo 
jak se pěstuje zelenina? Chybí vám 
odreagování, nebo zajímavá tvůrčí 
činnost na vzduchu? Přijměte naše 
pozvání a pojďte s námi vytvořit první 
komunitní zahradu na Jižním Městě!

Komunitní zahrady jsou fenoménem 
evropských a amerických velkoměst. 
V současné hektické době vyhledávají 
lidé, žijící ve velkoměstech, stále 
častěji možnost aktivního tvůrčího 
vyžití a odreagování. Právě díky 
této společenské „poptávce“ začaly 

vznikat první komunitní zahrady. Jde 
o prostory v městské zeleni, které si 
skupina lidí spřízněných sousedstvím 
a společným zájmem může spravovat 
podle svého – od návrhu designu, přes 
výběr plodin a rostlin, jejich rozmístění, 
až po samotnou zahradní práci, či 
výrobu doplňků, jako jsou třeba pergoly 
a podobně. K dispozici mají zdarma 
pozemek, nářadí, materiál, sazenice, 
zázemí pro schůzky a organizační záštitu, 
která se stará o to, aby celá skupina 
byla vždy včas informována o všem, co 
se děje nebo co je v plánu. Výsledkem 
společného úsilí skupiny je pak vedle 
zahrady samotné a jejích plodů také 
možnost vytvořeného prostředí volně 
užívat, a to nejen skupinově, ale také 
individuálně.

Tým KC Zahrada se rozhodl na tento 
světový trend navázat a poskytnout své 
venkovní prostory právě k vytvoření 
první jihoměstské komunitní zahrady! 
V sobotu 2. dubna proběhne v 15 hod. 
v prostorách KC Zahrada úvodní setkání 

všech zájemců s koordinátorkou Radkou 
Dohnalovou. Srdečně zveme všechny 
nadšené zahradníky – děti, teenagery, 
rodiče, dospělé bez dětí, či seniory. 
V zahradnickém týmu najde své místo 
každý!

Dubnová setkání komunitní zahrady
Sobota 2. dubna, 15.00 / Sobota 16. dubna, 15.00
Pro více informací kontaktujte koordinátorku: 
radka.dohnalova@kczahrada.cz

Velikonoční divadelní speciál:

ÚTERÝ 19. DUBNA , 19.00

Leonid Andrejev / 
Šauoch Ibrahim
Jidáš Iškariotský, zrádce 

Komorní loutkohra pro dospělé diváky 
z dílny Jihočeského divadla České 
Budějovice.
Jidáš Iškariotský, zrádce je název nové 
inscenace loutkohry Jihočeského divadla 
pro dospělé diváky, která bude speciálním 
velikonočním hostem KC Zahrada. Jde 
o remake slavné inscenace, oceněné 
v roce 1999 prestižní loutkářskou cenou 
Zlatá maska. Netradiční pohled na biblický 
příběh o největší zradě v historii lidstva 
na motivy dramatické básně Leonida 
Andrejeva zrežíroval čerkeský režisér  
Jevgenij Ibragimov. Tento umělec sbírá 
i předává loutkářské zkušenosti po celé 
Evropě a jeho dílo bylo oceněno na mnoha 
prestižních festivalech.
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Jaro v Zahradě 
a Chodovské tvrzi

Z A HR A D A K C

M A L E NI C K Á 178 4 ,  P R A H A 11

W W W.K C Z A HR A D A .C Z

Jidáš Iškariotský – zrádce. Foto: Petr Zikmund

Zahradní záhon. Foto: David Kašpar

C H O D O V S K Á T V R Z

P R A H A 4 ,  L E D V IN O VA 9

W W W.C H O D O V S K AT V R Z .C Z

Soutěž o 5 volných 
vstupenek na 
představení 
Jidáš Iškariotský, 
zrádce:

Dramatická báseň Leonida 
Andrejeva, ze které inscenace 
vychází, se jmenuje:
a) Zrádce
b) Jidáš Iškariotský
c) Zrada v Jeruzalémě
Své odpovědi posílejte 
do 18. 4. na adresu 
liza. zima@ kczahrada.cz a do 
předmětu uveďte „Soutěž-
Jidáš“. Prvních 5 správných 
odpovědí odměníme volnou 
vstupenkou na představení 
19. 4. v Zahradě.
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25. 3. – 8. 5 . 2011

MOŘE, KTERÝM VŠICHNI
PLACHTÍME / EL MAR POR EL QUE
TODOS NAVEGAMOS 

Na přelomu března a dubna představí 
Galerie Chodovská tvrz výstavní projekt 
současného výtvarného umění, v jehož 
rámci budou konfrontovány různorodé 
umělecké projekty a přístupy, které 
se jednotně vztahují k tématu „moře“.  
Společná výstava umělců z České 
republiky a Kanárských ostrovů na 
téma „moře“  s názvem MOŘE, KTERÝM 
VŠICHNI PLACHTÍME / EL MAR POR 
EL QUE TODOS NAVEGAMOS propojí 
jedenáct autorů s rozdílnou sociálně-
geografickou zkušeností. 

Českou republiku na výstavě 
reprezentují umělci jako Alena 
Kotzmannová, Jiří Franta, David Böhm, 
Lenka Vítková či Petr Strouhal.

Termín výstavy: 25. 3. – 8. 5. 2011
Kurátoři výstavy: Miriam Durango 
a Helena Blašková
Hlavní partner výstavy: Canariatravel
Více nejen o výstavě naleznete 
na www. chodovskatvrz.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 
NA CHODOVSKÉ TVRZI

Kromě výstavy se od dubna na 
Chodovské tvrzi můžete těšit také na 
Farmářské trhy, které se budou konat 
pravidelně každou 2. sobotu od 8.00 do 
14.00.

Farmářský trh na nádvoří a v okolí 
Chodovské tvrze bude jednak zajímavou 
alternativou, kam si zajít na sobotní 
nákup, ale zároveň i možností, jak strávit 
příjemný čas v krásném prostředí. 
Jako každý správný farmářský trh 
bude i ten na Chodovské tvrzi nabízet 
nejrozmanitější produkty tuzemských 
farmářů. Zároveň nabídne vyžití pro 
vaše ratolesti v podobě dětského 
koutku s programem i tématický kulturní 
program pro děti i dospělé. Cílem je 
vytvořit trh s domácí atmosférou, 
možností nakoupit kvalitní potraviny 
a zároveň si odpočinout a pobavit se. 

První trh se bude konat 16. 4. 2011 
od 8.00 do 14.00 s velikonoční tématikou 
(další termíny: 30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.)

Více informací na www.kczahrada.cz a www.chodovskatvrz.cz.
Kulturní Jižní Město, o.p.s. podporuje MČ Praha 11 
a její starosta Mgr. Dalibor Mlejnský.

zahradaKC

Malenická 1784
Praha 11

T: 267 914 831
E: info@chodovskatvrz.cz
www.chodovskatvrz.cz

Chodovská tvrz
Ledvinova 9
Praha 11

T: 271 910 246
E: pokladna@kczahrada.cz
www.kczahrada.cz

El Mar / Moře, Abel Herrea

Farmářské trhy, foto: Bioklub.cz 

Jaro na Chodovské tvrzi
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ŽIVOT NA JIŽŇÁKU

NA LUPIČE KABELŮ SI STRÁŽNÍCI 
POČKALI. Časně ráno 24. ledna stráž-

níci zadrželi v areálu Zá-

kladní školy Campa-

nus na Jírovcově 

náměstí zloděje 

nenechavce, který 

si již poněkolikáté 

přišel pro stavební 

materiál z rekonstruo-

vané budovy. Pro podezření ze spáchá-

ní trestného činu strážníci muže omezili 

na osobní svobodě a následně předali 

na Policii ČR k dalšímu šetření.

KRÁDEŽ V OBCHODNÍM DOMĚ MÁ 
NA SVĚDOMÍ NĚKOLIKRÁT TRESTA-
NÝ ZLODĚJ. V dopoledních hodinách 

25. ledna byl zadržen v obchodním 

domě na Jižním Městě nenechavec, 

který kradl zboží. Následnou lustra-

cí strážníci zjistili, že dotyčný již byl 

v minulosti za stejný čin trestán. Z to-

hoto důvodu, i když dotyčný odcizil 

zboží za méně než 5 tisíc Kč, pojali 

podezření ze spáchání trestného činu 

a nenechavce předali k dalšímu šetře-

ní na Policii ČR.

CELOSTÁTNĚ HLEDANÍ KRADLI 
V MARKETU. V odpoledních hodinách 

9. února zadrželi strážníci pachatele 

krádeže, který se chtěl bezdůvodně 

obohatit zbožím ze supermarketu 

na Jižním Městě. Lustrace ukázala, 

že dotyčný nejenom že krade, ale 

ještě je po jeho osobě vyhlášeno ce-

lostátní pátrání Policií ČR. Obdobný 

případ strážníci řešili i o den později, 

kdy také lustrací u zadrženého zjis-

tili, že po dotyčném „zlodějíčkovi“ je 

vyhlášeno celostátní pátrání Policií 

ČR. V obou dvou případech strážníci 

dotyčné předvedli na místní oddělení 

Policie ČR, kde je předali k dalšímu 

šetření.

SCHOVÁVÁNÍ NA CHODBĚ OBYT-
NÉHO DOMU SE PROSTĚ NEVY-
PLÁCÍ. Pozdě v noci 20. února bylo 

na operační středisko Obvodního 

ředitelství MP Praha 11 oznámeno, 

že v obytném domě v Tererově ulici 

na Jižním městě v desátém patře leží 

muž. Po příjezdu strážníků na místo 

bylo zjištěno, že oznámení se zakládá 

na pravdě. Lustrací strážníci zjistili, že 

muž, který v domě nebydlel a jenom 

se zde snažil na chodbě přespat, je 

celostátně hledaný Policií ČR. Z toho-

to důvodu strážníci muže předvedli 

na místní oddělení Policie ČR, kde jej 

předali k dalšímu šetření.

ZE ZÁPISNÍKU 
MĚSTSKÉ POLICIE

Strážníci pomáhají hlídat 
naše děti

V pondělí 28. února přivedla dvaapade-

sátiletá žena strážníkům na služebnu 

městské policie v Šeberově přibližně 

dvouleté plačící děvčátko, které samo 

cestovalo autobusem. Holčička sama 

nastoupila na Opatově do autobusu 

a odjela na Šeberov. Strážníci okamži-

tě kontaktovali své kolegy a strážník-

okrskář, do jehož okrsku spadá právě 

zastávka MHD Opatov, začal pátrat 

po rodičích ztracené holčičky. Během 

přibližně pěti minut se mu podařilo na-

jít maminku děvčátka. Ta strážníkům 

vysvětlila, že její dcera 

nastoupila do autobusu, 

když maminka zjišťovala 

v jízdním řádu odjezdy au-

tobusů. Strážníci přivezli 

mamince její dceru, ta si ji 

v pořádku převzala. 

 Příběh se šťastným 

koncem. Stává se ale, že 

strážníci musí řešit i za-

peklitější případy. Na pře-

lomu loňského a letošního 

roku museli hledat chlapce, 

který ve velmi podnapilém 

stavu vystoupil z auto-

busu, ušel pár set metrů 

a zhroutil se do sněhu. Díky strážníkům 

z Prahy 11 se mu včas dostalo potřeb-

né pomoci. 

 „Každý rodič ví, že dítě se někdy 

prostě uhlídat nedá. A strážníci samo-

zřejmě vědí, že některé situace vznikají 

zcela nechtěně a navzdory všemožné 

snaze rodiče, aby dítě neztratil z očí ani 

na vteřinu. Na druhou stranu se ale stá-

vá, že dítě je zcela vědomě ponecháno 

svému osudu, a to bývají situace samy 

o sobě velmi smutné. Proto snad jediná 

rada: dávejte si pozor na to, komu své 

dítě svěřujete do péče a co dělá, byť jen 

na chvíli,“ radí ředitel Obvodního ředitel-

ství MP Praha 11 Petr Schejbal. 

 Strážníci se snaží pomoci rodičům 

s ochranou jejich dětí například tím, že 

každý všední den ráno dohlížejí na vy-

brané přechody pro chodce v blízkosti 

škol, po vyučování dbají na bezpečný 

odchod dětí ze školy a zejména okrskáři 

věnují pozornost také dětským hřištím, 

z nichž vykazují pejskaře, lidi bez do-

mova nebo podezřelé osoby. Pravidel-

ně také hřiště kontrolují a zjišťují, jestli 

na nich nejsou pohozené injekční jehly, 

stříkačky a jiné případné pozůstatky 

po narkomanech. Pokud takový odpad 

zjistí, okamžitě ho odstraňují a odborně 

nechávají zlikvidovat.  

Jana Přikrylová, 
Městská policie hl. m. Prahy

Zajíček na koni o.s. seznámí návštěvníky se svou činností a nabídne zájemcům 

Letní integrační tábory. Na ně bude využit i výtěžek akce, který formou 

fi nančního daru předá generální ředitel TOP HOTELU Praha Radek Dohnal. 

Městská policie Prahy 11 přispěje k milému zpestření programu přehlídkou 

strážníků na koních. Těšit se můžete na malování vajíček (lidově vejdunky) 

a pletení pomlázek. Veškeré náklady akce na sebe převzal TOP HOTEL Praha, 

který přislíbil i navýšení daru, aby zbylo na letní dětské pobyty s koníky, 

záštitu převzala MČ Praha 11.

Zveme všechny na 

Velikonoční zahradní slavnost 
občanského sdružení Zajíček na koni.

16. dubna od 14 hodin TOP HOTEL Praha 

POMOCI ZTRACENÉ HOLČIČCE NAJÍT MAMINKU, OHLÍDAT DĚTSKÁ HŘIŠ-

TĚ NEBO OKOLÍ ŠKOLY, TO JSOU ČINNOSTI, JIMIŽ SE STRÁŽNÍCI SNAŽÍ 

PŘISPĚT K OCHRANĚ PRAŽSKÝCH DĚTÍ. 

FOTO: ARCHIV MP. JL. M. PRAHY

Výjezd policistů, to je dokonalá 

rychlá souhra.

klic_6_11.indd   26klic_6_11.indd   26 3/22/11   11:13:23 AM3/22/11   11:13:23 AM



27KLÍČ 6/2011

Jarní výlet seniorů
 Termín: 7. 4. 2011, odjezd v 8.00 hod., návrat cca v 17.30 hod.

 Místo: Děbolín, Dírná

 Kapacita: cca 50 seniorů

 Doprava: autobusem od Komunitního centra Matky Terezy (metro Háje)

 Stravování: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina

 Cena výletu: senioři z MČ Praha 11 – 100 Kč

 Přihlášky: na bezplatné telefonní lince MČ 800 104 300.

Těšit se můžete na:
• Exkurze v keramické dílně, představení jednotlivých pracovišť

• V keramické dílně bude velikonoční výzdoba

Možno vyzkoušet: - malování na sklo

- malování na keramiku

- malování na textil

- malování na hedvábí

- malování glazurami

- malování akrylovými barvami

- výroba šperků

- ubrousková technika

• Občerstvení – káva, čaj, bábovka, buchty

• Zabijačkový oběd v Dírné – černá polévka, bílý prejt, černý prejt, atd.

Keramika a keramické výrobky z dílny Romany Hulíkové jsou ručně vyráběné. V nabídce keramiky jsou hrníčky, 

květináče, misky, formy na pečení, aromalampy, kávové soupravy aj. Mimo klasické nabídky keramických výrobků 

vyrábí se i keramika na zakázku určená konkrétním zákazníkům. Keramické výrobky z keramické dílny 

jsou také originálním dárkem, který rozhodně nezůstane zastrčený v koutě. Keramika lze používat 

v mikrovlnné troubě i myčce.

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás informovali o tom, že v rámci projektu Komplexní podpora pro rodiče pečující o děti v předškolním věku, zkráceně 

Rodina OPPA, který pořádá MČ Praha 11, je poskytováno bezplatně právní, psychologické poradenství a profesní diagnostika.

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

V rámci právního poradenství 

Vám poradce může poskytnout základní informace zejména  

z práva občanského, rodinného a pracovního. Bude se tedy jed-

nat o situace vycházející z každodenního života, jako jsou práva 

spotřebitelů, reklamace, internetové nákupy, podomní prodej, 

předváděcí akce, prodej a nájem bytu, dědictví, společné jmění 

manželů, problematika rozvodů, vyživovací povinnosti, pra-

covní smlouva, práce na dohody, skončení pracovního poměru, 

výpovědi, odstupné, pracovní úraz, hmotná odpovědnost apod. 

Poradenská činnost umožní klientům lépe se orientovat v dané 

oblasti, znát a uplatňovat svá práva. K dispozici je Vám právník 

Mgr. Radim Žiška. 

V rámci psychologického poradenství 

se můžete na chvíli zastavit a věnovat se sama/sám sobě. 

Zamyslet se třeba nad tím, jak se vám daří skloubit rodinný  

a pracovní život, jak řešíte každodenní problémy, problémy ve 

vztazích, s dětmi či své zdravotní problémy. Můžete prozkou-

mat, které návyky a myšlenky Vám v životě spíše překážejí, než 

by Vám pomáhaly. Konzultace trvá 60 min., v případě potřeby 

je možno absolvovat i několik konzultací. K dispozici je Vám 

psycholožka a psychoterapeutka Bc. Veronika Sommerová.

Profesní diagnostika 

Vám může nejen pomoci zjistit něco o sobě, ale zároveň si ujas-

nit, jaká práce je pro Vás vhodná (s ohledem na předchozí pra-

covní zkušenosti, Vaši současnou rodinnou a celkovou životní 

situaci, či Vaše požadavky a představy). Můžete také získat 

doporučení, jakým způsobem se o nové zaměstnání ucházet 

nebo jak se prezentovat u budoucího zaměstnavatele. 

Termín konzultace si můžete sjednat s pracovním asistentem, 

mail: rodinaoppa@p11.mepnet.cz
tel.: 722 120 039, 720 174 427

Právní i psychologické poradenství je poskytováno v kanceláři 

projektu na adrese: Donovalská 1862, Praha 4 (v MŠ zezadu, 

nízké schody napravo vedle provozního vchodu do kuchyně). 

S pozdravem

Realizační tým projektu
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

AUTO JAROV, s.r.o.  
Osiková 2 
130 00 Praha 3 

Využijte soboty 2. 4. 2011 plné 

neuvěřitelných cen. Jen pro tento den 

jsme pro Vás připravili jarní servisní 

prohlídku zdarma.

Vybrané rozměry letních pneumatik 

již od 689 Kč/ks a také zvýhodněné 

akční balíčky.

Více na www.autojarov.cz.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 

OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 

JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI
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BYDLENÍ, KTERÉ JE

WWW.STEINEROVA-BYTY.CZ TEL.: +420 724 244 143
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DOKONČENÍ 
2011 KUPTE SI BYT 

S NIŽŠÍM DPH!

ZASKLENÍ BALKONÒ

DVE¤E A ZÁRUBNù BEZPEâNOSTNÍ DVE¤E

Dodání a montáÏ
Ïaluzií, su‰ákÛ na
prádlo, malování
balkonÛ. � Kvalita,
100% servis.�Sle-
vy pro druÏstva. �
Zamûfiení a kalku-
lace ZDARMA.

·irok˘ v˘bûr mate-
riálÛ. � Skfiínû na
míru. � Kvalitní
montáÏ. � 100%
servis. � Záruka
aÏ 10 let! � Zamû-
fiení ZDARMA.

V na‰í nabídce jsou také
kvalitní dvefie a zárubnû

ÎALUZIE
montáÏ a prodej

Prodejna: Radlická 2018/78, Praha 5
739 034 488, 733 715 505

e-mail: balkony@sintras.com

www.bydlenijerabek.cz

DOPRAVA PO CELÉ PRAZE ZDARMA – VŠE NA SPLÁTKY

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER,

KOUPELEN A INTERIÉRŮ
„NA KLÍČ“

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ •
zaměření a cenový rozpočet

Z D A R M A

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 

AKCE DUBEN  
telefon: 272 942 727
mobil:  606 620 945

rekointer@rekointer.cz
www.rekointer.cz

REKO-INTER
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA

ZÁRUKA  
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE  
60 MĚSÍCŮ

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady.

2+kk s lodžií, 44m2, DV lze fi -
nancovat hypotékou - zásta-
va jiné nemovitosti, 8. podla-
ží z 12., po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská lin-
ka, umakartové jádro a WC.

ev. číslo: 0093

PRODEJ BYTU 2+kk s lodžií

Leopoldova, Chodov

2+kk, 43m2, OV lze fi nanco-
vat hypotékou, 2. podlaží z 
12., po celkové rekonstrukci, 
nová kuchyňská linka, rekon-
struovaná koupelna a WC.

ev. číslo: 0083

PRODEJ BYTU 2+kk

Augustinova, Chodov

3+kk s lodžií, 64m2, DV lze fi -
nancovat hypotékou - zásta-
va jiné nemovitosti, 4. podlaží 
z 12., v původním stavu, pů-
vodní kuchyňská linka, uma-
kartové jádro a WC.

ev. číslo: 0105

PRODEJ BYTU 3+kk s lodžií

Hrabákova, Chodov

2+kk, 45m2, DV lze fi nanco-
vat hypotékou - zástava jiné 
nemovitosti, 1. podlaží z 4., 
po částečné rekonstrukci, 
nová kuchyňská linka, uma-
kartové jádro a WC.

ev. číslo: 0100

PRODEJ BYTU 2+kk

Kloboukova, Chodov

3+kk s lodžií, 65m2, OV lze fi -
nancovat hypotékou, 4. pod-
laží z 8., po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská lin-
ka, umakartové jádro a WC.

ev. číslo: 0099

PRODEJ BYTU 3+kk s lodžií

Zdiměřická, Chodov

2+kk, 44m2, DV s převodem 
do OV lze fi nancovat hypoté-
kou, 3. podlaží z 12., po cel-
kové rekonstrukci, nová ku-
chyňská linka, zděná koupel-
na s WC.

ev. číslo: 0102

PRODEJ BYTU 2+kk

Brandlova, Chodov

STARÁME SE O JIŽNÍ MĚSTO 

725 00 11 88     271 00 11 88 

Najdete nás v OD Chrpa, Krejnická 2021/1, Praha 4 Chodov (u vchodu do Alberta)

W www.rimrealit.cz E rimrealit@rimrealit.cz

PRODEJ  PRONÁJEM  VÝMĚNA
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Suavinex je jednou z nejpokrokovějších 
značek produktů péče o miminka, 
co do technologie a především 
překrásného designu.

Široká škála vysoce kvalitních 
a spolehlivých výrobků stávajících se 
dokonalým módním doplňkem miminek 
určujících poslední módní trendy. 
Klinicky testované výrobky. 

Dudlíčky Suavinex

Miminko a dudlíček Fusion -2-4 měsíců 

Nová řada

www.suavinex.cz

Exkluzivní dovozce produktů značky Suavinex a Joolz do ČR a SR Baby Group s.r.o.  /  tel: 573 506 416  /  www.babygroup.cz

Joolz Day je více než jen kočárek!
Užívej si každý den!

Luxusní kočárek Joolz Day 
si svým jedinečným vzhledem 

a kvalitou zakládá na vytříbeném 
holandském designu, který se 

vyznačuje mimořádnou lehkostí, 
vznešeností a praktičností. 

Madla kočárku jsou potažena 
luxusní kůží s delikátním štepováním.

Kočárek je určen pro děti 
až do věku 4 let. Reverzibilní 
otočné sedátko zajistí neustálý 
kontakt s dítětem. 

Joolz Day si můžete vybrat ve dvou 
provedeních  barevných rámů: 
Jasná Stříbrná nebo nádherná Černá.

Vysoce luxusní a odolné textilní 
materiály vybírejte ze šesti barev nabídky: 
Stříbrná, Černá, Červená, Antracitová, 
Písková, Jeansová a Bílá. 

www.joolz.cz
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CENÍK INZERCE – PLATNÝ OD 1. 11. 2010

Řádková inzerce STANDARD

350,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o standardní textový inzerát bez grafických prvků vysázený v pozitivu na bílém pozadí.

Řádková inzerce ZVÝRAZNĚNÁ

700,- Kč bez DPH
Maximální velikost inzerátu činí 190 znaků včetně mezer a znamének interpunkce. Jedná se  
o textový inzerát bez grafických prvků, který je vysázen v pozitivu na barevném (světle oranžo-
vém) pozadí, zvýrazňujícím inzerát oproti standardním řádkovým inzerátům.
K tomu, aby byl zvýrazněný řádkový inzerát skutečně odlišen od standardní řádkové inzerce, 
garantuje vydavatel, že počet zvýrazněných řádkových inzerátů nebude vyšší než počet stan-
dardních řádkových inzerátů vysázených na bílém pozadí.

Vkládaná inzerce

K ceně za vklad je účtována navíc cena  
za gramáž vkladu, a to následovně

0 – 6 g 0,25 Kč/ks bez DPH

7 – 14 g 0,32 Kč/ks bez DPH

15 – 25 g 0,47 Kč/ks bez DPH

26 – 40 g 0,65 Kč/ks bez DPH

Vkládanou inzerci je možné umístit pouze do 
celého nákladu časopisu, který činí 41 000 ks 
výtisků. Maximální možný formát vkladu je 
210 x 297 mm a maximální hmotnost vkladu 
činí 40 g. Vkladem mohou být pouze tiskovi-
ny. Nelze vládat reklamní předměty či vzorky 
výrobků.

Cena za vklad 25 500,- Kč bez DPH

Plošná inzerce

182 x 61 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

88 x 61 mm

6.000,- Kč
bez DPH

1/8

182 x 252 mm

29.000,- Kč
bez DPH

1/1

88 x 30 mm

3.200,- Kč
bez DPH

1/16

182 x 123 mm

17.000,- Kč
bez DPH

1/2

88 x 123 mm

10.000,- Kč
bez DPH

1/4

NAKLADATEL: Úřad Městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

VYDAVATEL A PRODEJCE INZERCE: Men on the Moon Entertainment, spol. s r.o., Opletalova 59,
110 00 Praha 1, IČ: 63666987, DIČ: CZ63666987, Číslo účtu: 1036066006/2700
Obchodní oddělení: tel.: +420 725 843 421, fax: +420 224 228 935, e-mail: info@inzerceklic.cz, 
www.inzerceklic.cz

2. strana obálky: + 20 %
3. strana obálky: + 15 %
4. strana obálky: + 25 %

Příplatky

Po dni uzávěrky: 100 %

1–3 pracovní dny před uzávěrkou: 50 %

Storno poplatky
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Nová kolekce 
jaro/léto 2011

nyní k dostání 
v OC Chodov,  

1. patro

WELCOME TO THE GREATER OUTDOORS
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